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ΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΔΟΥΣ. 
᾿ΑΝΩΝΥΜΟΝ. 

Ηδ δίρλος Λοιεδτέλους λογῆς τορι δείης: 

ὥριμον ἣν ἐκ αἵ Δεσοιν συφίησ, ἀδάμονες διοἤριδ: 

Αλλοίμιν αὐϑομδρῳ “οὶ λαμπέτσων τε ΐσκω: 

Φωσ γ) αἰ Λιθείης πρὶ ρίχφ' «ψεῦδος “ μηρᾷ δώ: 

ΣΚΙΠΙΏΝΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΜΑΧΟΥ. 

Γαλησ' ὟΣ μυχώτων, ηὸν πρίν “πὸ τῇ κόσμον ἀηρλλύσ' 

Καὶ ̓ ῥμηκρὺ ὃ σὲ ὶ φϑουρεὶς, ἤλϑεν Αριςῦ τίλας. 

Τὸν δῶν “τσοτούηου εβῆσις καήτος Αλσόὺε ἐφίψερ, 

ὡς δασέλάον νι, δοεμιόνεσνε δοκεῖν: 

ΑΛΔΟΥ ΜΑΝΟΥΚΙΟΥ ΒΑΣΊΙΑ 
Ἱ ἰ Ι ; 

ΝΕΟΣ ΕἸΣ ΦΙΛΟΥΣ 

ἹΜμουσοίων Φίλοι, ἐδάρωτῆς, (οἷς ἐμιεῖο Φικ Ἀπ πῆη: 

Χαῤρετ' ἰδοὺ αὶ μῶν δῖος Αριεδτέλεε: 

Αὐτίκ Αλτξανόρος, κεὶ μρμιῶν οι εἰσ᾿ορα κεῖνο: 
Καΐὶ Ιωΐννες ξσοτῦ “ρα μρμκουτικόσ'. 

Ἐνούξυ σ7αύνους δύσω φίλοι, ἐἰφο φω Λοίοε, 

Χρυσοῦ! πῇ δὲ “τὸ λυώμοι μέσον καὶ Λαχξσίς: 

αὶ 

ῬΡῬΩΣΘΕ. 



τοῦς. 

ΑἸ 5 Μάπαείης Εοιπδῆας Αἰδοιῖο Ρίο ρεϊηεῖρὶ Οαερεηῇν, 5... Ὅν 

ΝΙεσοαἴαπι εἰϊε σγασαι ἤ ἴλη τοσηϊἰοπᾶ ποπηΐθι15 Ὠΐς ἰτ4 14Π1 Οἷς οχὶ Εἰ πτᾶϊε 
τἴ ηὖ πτὸ Δ“οἰείςξτα “το Βς ἰᾷ πγαχ!πι ΠΠο 15:16 8ὲ δὲ [6 Π65 φατε ἢἴ σταῖτε οἰ ᾶτν 

ΟἸΙπὶ αρυά οίμαπος ὐδιοπῦ πη ἀζζερίπι 1 18 στθςας [ας ἴῃ (ἐπεδαξε, αὖ 
ἐληᾶ πιοσιοτάσα ὧς [εἶτα ἀϊσηῇ οὔ ρ᾽αγπιὶ ἀοξ ΠἼ1π| αὶ Πἶς ρα! ἀετῆν: (1 ΟιΔἴδς Μ. 
Τυ]ας ῃἷς πειθίδε ΟἿ ἢ ἐγ ἀ εἴτις τ είεας αἰ ραξζαγες οὐἰπειες [ρέε ἴῃ {π|5 ΠΟ ῖδε 
αὐ θα ΐτο σίσοὶς ΠΠπ πεῖς ε απ οὔθαῖ εἴ ρἐπαϊοία [α1Π}π]π|Ὁπεΐαϊζε, Ἐξίη εοάξῃι 
Ουἱᾶ αποά εεἴφιη φἀ ἀπ σαι αἰα αἱάτας Βοίομε!Π πεεθες σἱουδητό αἱ ἀλη 5: α ἴδ 

σποεάϊε φἰἀΠρεητέ 4114 :[ε 6: ΠΕῚῚ ἀϊοἶτι αὖ ἐσῸ [ες 96 σὐσοσας {πες (ΕΠῈχ α ἀϊοῖν 
΄π85 468 ἔς δΔυϊάδ φεγὶραὶ: αι ἀἰαταςηᾶ Πεῖπι ἐχρίεγε σαρίεηδε τι εα ᾿ρία ὨῊΔ] ΠΟ 
ἐ4 εἴτε: ααϊδὰς πτὲ πππης ΕΧΘρΙ 5 επὶ αἰ δεῖ. ΝοΙ εἰς πείο τρίθ 5 ἀγαΐέος [σεῦ αἱ 
ἄετε Οαἴοπεριπος οἰ (επες ἴῃ [ἐπεέξαζε σταςε αἰΐςείε. Ναὶ φἀοἰεἰσεπταίοτ ἂς πα 6 
1:05] σία ος ἱπο εΠτίατα {Ππτουῖδ 141 τἀτι5 ἔετε εἴ ΠῚ ΘΙ Π15 Δ {15 ἐος αὶ [4{{Π|5ὸ 
ἘτρρθαοΥσοῖ ἰδεῖ πο μεπηξίεν Ὁ οἱ’ ἰσαἱτ ποι 44 αὐΐ4 ΡΔποῖτας ΕΟ δα, 
τιᾶτε ΟἽ ΠΥ βΒῸ Ιεἴα ἔρεζο πὲ ὕγευ! εβεδαγῇ τας ςοπία]4Π108 08 Ἰπορίϑ ὁ πες [πιεῃ ἢ 
116 πε πᾶ σπο ἱποδητοάο δὲ οζε δὲ ἰφέξειγα ἐοιροτς ὁ Θεά Πιςοπεγεπαῶ εἴ πα ϊο’ 
ὥς θομαγ Ππετεζαγ, Ἐξ ααδηᾷ ἱποϊ 15 ἴῃ ται δα] επτα Γέροντα: δὲ ἐπ πη Π το ἴτας ηγ12 
ζεγδι 1} 15 Πτασὶς ἀγΠ12 ἃ ΠΡ εὶ τγααηΐς τἀπὸ ἰῇ ἔδέδα Ὀοηογῇ ΠΠρεου σορί απο ς 
απείς, Αὐζοτείες ἰσίεαν οΥδιοοσῇ ἔλεε ρείποορο (ααδηῇ αἷῦ Οἰσείος Ρ᾽τοπξ [ἘΠῈ 
Ὁ ἐχεοίρίο) ἰπ π18ΠῈ5 ἔ85 Βεῖποερο ᾿ποἶγτες: ὃὲ ἐατεγοιῖ ξιιἀ!οἵορε πὲ ἀοόεῖπα ρεϊηιῆς 
ἴτα ΡαΪπΊο “Πρ ΘΠ 5 ρεοαϊ ἐρῃ θη ΠῚ 15. πος Εἰ ΙΟσΊο Ἂς αἰ! 41 εὐῖοὶ ὙΠ το] ς ΚΖ 
θυ αποα οὐσάποῃ σεως ἀρρε!!δητι ποῦ ετἰὰ ΟἸ εΠαΠ σύαοο ἐρὶσεαπητηδῖα ΓΟΌΡΕΣ 
ἴο ἃ ὅτε ἰῃ δῃτία] 0 σοάϊςει ααοᾶ ἰάοθο ἴῃ ἔζοητε {δεῖ ἰπιρεϊπηοηαα συ]. ᾿δεῖπε]π, 
Πεπηνεπεῖ ἱπιεγρεεῖαταν. ΕΠ εαΐπι Πβττμπεπταπ) 46 ΟΠηΠε5 (45 ρεγΠερε [2110 
Ὦος εἷπΠ| σΈ ΠῈ15 δύ ἐρεοέ σα αἴ τ εἰ σοι πγασὶ πος ἀεπηϊ 0 ΕΧΡΙ ἀπτασ:Πος ρας 
6 [ἢ ρασίεστῆος σα ποεέαι] ο ἔ2 14 {πτ1πάἰσατς ρο αππ0}5: σεζπεῖε ἰδὲ πὶ σςΟἰεα τιθεῖς: 
ξερπσηδεῖα αἰ ἀετει ἀπιδίσαα αἰ σπιογο, Εἶος Πἰρτος Αἰθεῖγε ρυίησερς ἰδὲ ἀἰσαπλδε 
ἔπ (014 ἐδ ἀοέζουῦ γαῖα ΠΟΙ ΦΙτεῦ ΜΙ ἐσοσῃ 45. Π41π|ρ(8Ὲ 0] ἡ ποα Εἰφοοι5 ' εσος 
Ἐγατὶ πτεσίτο ἀϊχ εγῖ τ. Ο ὃζ. ρεπαϊῃπν ὃ ἀπίσο ἄδους πο τη. [Π ατ64 εηΐπὶῇς ἀ07 
ξα Ῥυϊποία τι ορε ἀ εξ 5 ἴ1π| πη χίηγο δὲ αἰ αι ἵτά αὖ τοὶ ἱ ἀερεε ς εἰ δὶ θα 116 
ἡἄεθεδης περεῖῆξ εἢ πα! οὔ {ετεγα σεφοαγῆ τα ἐς αὐ|4 πουὶ τε Πδτοσῖ ούθοου ροῦν 
σαρίἄππι: σ πο 5 πὲ] ραίοσεπα Π ρα οῖς ἰπηρειία: πη εαζης ΒΊοἢ ΜΙ πα πΙλπῇ Δα 
εὐϊά ται: Βοπ ΠΘΊΠσεπίο δ 40 Π|- ὃ 11π14 ἀοεϊεῖ4. σα ΠΟΘΙ 5 ΠΟΥ 5 ̓πἰ44 Ὧὶ 
Ῥεῦ αρτραΐτ σοπηίζεπι ΕἸεύμα 10 ΒΑ θ41Ὸ δὲ Απιρεῖο ροΪ ἸτῖάΠῸ τ|Ὁἰ5 αι δε 5 ΐοο (07 
δἰ Παῖς: α ττο5 ταπα τε! εἰ ροΐεύηῦ οὔ απεααΐξαίε ςούζαγε, Ἡοσ ἴα ἀπλα]πς ἀοέδα 
Αἀοϊείςεης πὖ ἀπρῖζο 4 Ὀύεὰὶ {15 ρα πη ο εξ γ|5. 181} ἐπὶ τα εἰδὶ ἀεεΠ. πῦ [Π 
σεπίζεταμπο υ4146 αἰραπ445:η0 εἰοαπδεία: πα τα ρεσίτιιδὲ Πὖ [ἰδεῖ πες [4 Π5 πες στϑα 
ἐ πρῳ Πεδέδῖοα αἰ οἰ ρί Πα: πος τἰδὶ [απο “ξ πα ἷο σαγᾶς Ρεγαα δ. πη ἀοδ {ΠἸΠπηῖ ἢ 
Ῥεερίοτες απος τὰ οδάπέϊος πα ε5 πη ρεςαπία, ἱποῦδε ἰρέ (αἴ ἔς} 5) Βδ᾽5 αει!δ5, 
δσοὸ φαυϊάξαι ἰδὲ Πααϊά ροῆπαι ηππᾶ ἄξετο, Ηαρες Ὠὔς ἃ της [το 5 ΑΥὙἸΠΟΙο 15 ]οσὶ 
ρα αἰ ΡΠ παι μαθεδὶς ἄεο ἔππδξε δύ Ρῃ ΠΟ ΟΡ ϊοοΝ [1111 πιούα]ε5 τῇ ρῃγ ἤοοδ: δέ ποῖ. 
ἐαπα {Ππ ἀϊαί σας Μοὶ εν ἱεσοπάος ροϊειιαε κε] εἶ: τηοάο ἐχίεητ, Ετπτ ἄεῖη 
εἶἰε ἃ πγὲ δὲ εἰ α τεῦς Ππ οἵ!ς σοππιλδίαζοίες Αὐϊ βότεῖ! δ. Απτποῦίαδι ΒΡ ΠΟ 15ὲ 
Ῥοιρἤγεϊας. Αἰεχαημάει ΡΠ οροπα5, ἃ. Ὁ πε ας ΑΓ ρὨγΑἰἕ6 5. ΓῈΡ ΠΊΕ ΠτᾺΣ (Ὲ 
ΓΑΠΊΠγλτίοἱἐ ροεῖδο: Οὐδίογεσ: ΠΙΠοτιοῖ: δὲ αἰεί ρεοαζα τἰἀοδύτυν ἐπαϊοῇδι οὔ, 
αἰτατίῳ Ρεκε ας ἀοδεῖηδ: δὲ ῬΟηΪς Ππξεεῖς. μαθθο ἑὄρίατες ςοδα! πΐοτεβ πἰτο 5 ἄο 
ΘΙΠΊπιοσ: αυογ Δαχ  !ο ποβε ΠΡ τὶ εχ διαμς Π πηαπος Ποπηίπππι ἀειεπ Ὁ ΠΠΠΠ|]- 
ἴπ φαίδιι5 εἴ ΑἸεχαπάον Βοπαϊίπης αετίπην ὃς πγοάἰείπα ἀοου ἐσεοεσίοδτας ἀΟϑ1ΠΠ5 
ΓὙῸ5 1 πγο Γ  σϑοσαροστπ|5 εἴς σταοα ἐρη το] απᾶ ροῖ πε ἰπτρτεβατη υἱάδ5, Εἴῶς 
(ἰχί πηα5 Πευ ροἴττ5 αὶ σα εγός αὶ δοΠὶς αὐτίρεις οὐ Πασὶ ἔς σου ρ (ΟΠ : Γρεγαγέγῳ 
ἔπ 01 ἄορείπηε ἴοτε ἰπ ροβεεῦ, ΡΡ δοποι ΠΡεοσῖ ἔαταγᾶ σορ τα τίσις (Ὁ ἤρεζδπτ5) 
ξυσαρίτον απο Οπγηἷς δατατῖος. ΝΟΠ επίαι ρατο εἴτε ΠΟ δ Ὲ}5 τἀΓ4η1 ΡΈΓΠΕΙΜ 
Πιαίεπινξ εζίατη ἱππομε5 ἔα σὶ θη 5 οἷαπάε πείσδῃξασι 

ΝΑΚΕ, 



ἼΛΗΣ ἰδιανοῖρος οὐτεθη μῥοσ' Φυσικὸς τὰ 97 ὁντῶς Ολ οσὺ ἘΡῪ 

φέϊν ἐραρῆ, οὐπράῆῳν. 
Χρόνον αὶ Ρ γι μογοντστοὶ τρία τηκήν τί ὃς ὀηηορεχὴρ Ττύχνην ἜΑ 

ἡδυσμην " ἡγούμδροςδάπου, τού τὴν ἢ ον τῶν εἰν ἃ ΠΥ οὐπο 

ὧιλο σοφίαι ἐπιγευσοίμϑροτονι σὲ, ἐπέρα τοῦ τῆς ἐγευσοίμην, 

κρὸ πρὸς ὕψος ϑεωρή οἷς ηδν γῦν ὑπηδιράσοις, θέν τοῦ τοὶ ἀπ Ολτὰ χοΐ 

ράνε ἐᾷν ἐγψηζι σοι μον: μιὄνησ'. ταύ τῆ ἐπεμελὺ [υϑρον. "ἡ ἐμιρισηὸ (ς 

δ τῆς Ῥ]ου"τησ' οὐδοωμιονίαις, ὁ ἅτι Φερέσησ ὁ ὄντω: ἐδ ἕ μίας 
β καίριον κου θιζον: νηοὺς δέξγλως ἔλοντος, οἱ δ. μηδὲν οἵους τῦν- 

τος ὁδοῦ γ!ού τσ θῶ μεισέοις οἰ πρέϑο, κ τέερον. εοὔχε δὰ μὴ 

β κριψομϑιόσς τὸ Τ' γνώμος οὐ Ἢ Τὸ διαμουρτημαγόν() δάτου γὸ ὅγαι 

μιρζο»τη μιοῖγὲ ῬΧΤΕ “νὰ δᾷς, δὰ ἣν μ" ἡ γκοιλωῖς οὐὐηούς ν ὡς δέ, 

“τῆ σ λοιπῆς ἐπι μέλειῶν γενέσο ὁ [1 ὶ ἐπεηδεὸ ρϑωωσίς, εἰσὺ ηῦ πρὼ 

γχον "χοῦ. πέρι πούχου Τῆσ' μεϑυ δον ταύ τησ' μὴ  ἰραυπρεςῦ φονήτ- 

σης σὲ γύ δν ἐμέϑυος, οὐ τη ἡ ἡ ρωγμουτοίοι ὑπέρ, ἐςφτε 
Φ λοσυφίαν, Σ οἰθρονο μίαν ἔμοιγε πίφευτ, ἔφτι μοι ϑήϊ μειπεῦ, 

ὝΣ τοῖσον τίω ἐπατσίόμιην, καλοῖς ἿΣ ΔΝ ἐπυσημόνωσ σο ὁ ὁ δνιγαῖ- 

σεί, ἐτε ὡς διε ταύσταν τὶ Φροντεῖσ: δρθινον ὙῬ, πρὸς οὐ΄ποί σοί σ᾽ 

σοὺς ἐπισημα! Δὲ ὁμδὴ ἔχωντίω συ Ὃν πεήροεν, τῖϊε ϑοων μιοισί΄ 

ἐκείνης 75) “πίοι ποίου ἄπτί, ὐδοορμμονέοις, ὁδὲ μὴ ἔχων, ηὸν χα 

νὸν ἡῥοι Δί σικ, πὸ λανίζων ὁ 0 τρέλαο. δὰ ταύτη, ὑπερ ὦ χέρο(ς, 

οὐ 7 στ έϊ τοῦ" "λαῦς γι κυ ηδφουὺ ηὲ ἦν χθρατῶ Φίλε εἰσοφος Εὖ: 

ϑκ ἐπμί λοῖς 97: ὡς δὰ σον) γὸν "(οἷ δι, ὴ Ὄι Ο,6Ὰ πρλλοίκις, ἀσκησὰ 

ἐσπρεῦ τῷ: ε{4 ὴ νὰ βίον ,δορόμομα, δῴγρυτε, γος λοι Ῥί Τὸ Ὡ»λοσύ 

φῦ συγγρεί μεσ ασϑὺ δούως ἐγήμθμος δὲ ταῦτοῦ μδῳ ὥλις" πέ- 
οἱ ̓ Ἢ ἀδλών, ἐν αἰλλοιφτὶ ἐψ Ἰυττωσομδροις ἐνϑθήσίη, «Λοι τὸν Ὁ 

ὄγέϊε εύσο! ἔργϑν γόγέν ΟἹ εἰν αϑ, ῳ μϑῳ Αλδῷ τῷ φρλέλλυν; το! 

χοῦ γριί ὁ μλοοτος ὀθιυρηκόγε,ταν τὴν τὲ πίω βίόλον ἐπεμέλως Τι 
Σ ὀρϑοχραφω; ἀν πποθεΐστεψ ποῦ ρέ ̓ ρκύτι “πλείςην, ἐμοὶ ὃ ηῷ 

ταῦτ ̓  δορϑώ σον, εἰ υϑρ ὅ ̓  πρλεΐσηρ, ἀλλϊκανηνύδ χέριν ἔχ: 

ἜΡΡΩΣΟ. 



Σι κρχέων ἱμωρτερόμουλοσ ὁπιρῶ ρισὶδ' ηδὴς Φι,λοσυφίαν 

δγωκουσί, οέρφν. 

Τὸ ιν Λοσορεὶ νι δ μδρ χρη σϑμον μῦν: ὃ δαϑῤουγκοῦον. ὀπσὸυ 

ἦν» "σλέους αἱοἐμιαθίας εἰερο σμοι, ἐνταῦθα διέ! μμοϊλέσο βοηθεί 

οισ' τον ϑεραπελασ', ὃ Φμλοσοφίοις ἐργον ὀβοι ρίτως ηὐ δὲ τότ 

Δινην' χὴν ες, με τιόντοῦ, μιν ταν ώ εῳι οί Εὐν ΟΕ ΗΨ στα ἀπ “πορίσοι 

ὧδ οὐ μετα θέν μᾶλλον ὅν» οἰ πσεέλθεῖν τῷ πράγματοσ' “διθ- 

σοί! δῴηρυμοὶ αὶ Φιλοσοφίαι, τοϊότων Τηρμεδν ε ἐὔπσέο οὐ πστῶνηὸς ηὸ 1 
γύδους δγουκρίνάν τοὶ ληϑὲς, τοῦ τοῦ δὲ Ὁ 0723» ̓ λοιηίεα μέϑαδον, ὅχ 

εἴδωλον ἱ ἣν ἡ “αὐόροῦσοι στυέ ρίέλος: ερἐπτο ρολστητοσ' ἄρα ἡοἷς 

Ὡι λοσοφέϊν μέλλουσι: δε δοῷ ταύτπισ γχ οἔνε το οὶ μινημμο 

οὐχρ!εὸ δ» ἘΦ ΎΉΓΑΘΕΙ οἰ, ύσοφον. "χέριν δύδιυ οὐ τῶ, Τσίω οἱ κεΐ 84 

κοὶ μὴν πίω πρέτρυσοιρ οἰηρμφη μονϑῖοι “ει εἰηὸ διρ Αίον ὑχῴν με 

θέαν εἰξιοῖ τῇ ποῖ γγοὺς λοιηρὺς ἀπποὺν τοῖς αὐ σον τως πείσοι Τί: 

ΕΡ̓ΩΣΘΕ. 



ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ἘΙΣΑΓΩΓΗ. 

ΝΤ Ο Σ Αναϊκαόν Χρυσᾶσριι Δ 

εἰς τέων ἢ; πορὼ Αοισοτἕλά ἜὼΝ 
ῃ Ἰ: τὶ Ὅλο Ὁ) γϑθιῶν δεδωσ-κάλίαν »τῶ ἰνώνοαι τί 
“ἴ ΣΘ ς ̓  βιδοφηιὺ τί γαφο ράντέτε εἰδυνυ) 

αἰαὶ τὴ γ . Τὶ Ἰδγοννθι Τὴ συμιβεβηκός: ἐφ τι ΠΣ 

τ “δῦ δοιημιεῖν ἀποὺ δοσίνυνοὼ ὅλωτεϊ: 

τ πα “περὶ δ) αερίσεωτον εἰηρδέξεως: 
ρησέμης ὅσας "σῆς τοῦ τῶν ϑεωρίαν, σύυύ το μόνου! “πρὸ βοΐ 

σὺ σίν “τοὶ ἰούμϑρον, πεῖ ρυΐσυ δ ΑἹ γαῖ. βῥουλέων ὥςπερ ὧν εἰσοι τὼ 

γῆ σ' “ροπῷ, τοῦ παῦρα σσὶς πρισβυπέροι: ἐσελθεῖν « "3 μϑὺ 

αθυτέρωμ ἐππόλουϑμος ζυτημοίτων: Ω "δὲ ἁππλουτέρως 
σὺν μιμιί ϑων συχαιζόμϑμος: Αυτίκοποι γυνωντι μοῦ εἰν, 

" ΠῚ Γεῖσε ὑφέφακεν, τι (Δς ΟἿ μοῦ ̓ ψιλοῖε ἐσινοί μὰ κέν ὙΓΟ, 

ἐΐχε "οἷ ὑφεςακότο σώ μοατο ὅξην,; ̓  εἐἰσῶ μου τοι: κρὰ σρτιρο ς 

ἜΣ ὄγτοῖς αὐαθηιγοϊσηρὴ πιοί χοῖν τοῦ ὑφισώτα, Ἴτα βροῦ 

ΤΑσο λοι λέῆμν. βαβυτοίστης οὐσή!σ' "“χῇσ' Το ουύτῆς πραίμα, 

τείας, οἷο ἀλλησ' μεΐζονοσ δεομδμησ ὀξιπέσεως.. Τὸ δόπωσ 
“τοὶ οὐτῶντί "ρὲ ἣν  προκάμδμων λοιφκώχερον ο ἱσσῦς Λιοὶ 

διέλαβον, ηοἷς μύτων μεύλιίςον οἱ ἐπ ΤΩ περιποίηου, γάνσοι 

πελρεισοβί ΑἹ β4κνυώαν. ΡΕΡΙ ΓΕΝΟΥΣ. 

Ε οιἴες δὲ μοί χε, "ὸ ϑδοσ, μητε ηἡ εἰδοσ’ “πλῶς λεγμῶ, γλύοσ 

γν Λέγεται Κοὸ ἡ ἡ πινων ἐ ἐχόντων ἀπ πρό σεν τ Ὧι πρὸς ἐ,.» 

νί λους εἶθροισί, ἰκαϑ'Ὁ σημοαγόμϑιμον, ὃ ἡρακλήδν λέγ) 

γζύος, ἐϊω τῆ σ᾽ ἀφ᾽ ἑγοσ φάσέως, λέῳ δὴ σῷ Ηροὶκ Λξουσ᾽, δι. 

Α κκὶ 



72 "λήθυς ἢ (ἢ ἐ λόντῶν "τῶ: πρὸ αἰλληλῦε Τ δ αϊκάνν. οἱ, κ4ό- 

ὙὝΤΕΤΟΣ Ἰκουπρὲ οἰπσογο μην δ κηὸῆἢ ἄλλων εένεἶν κεκλημθμον-λέ 
γ Τοῦ: δὲ οι αἴγωσ' πρόλιν σίνος, ἱ ἑκοισουτῆν πινεσδνουῤ χύ εἴτε 

εὐ, 0 7. τυκόνηγρο, εἰ τροῦ τὸ ΤΩ Ῥπρυ ἐνῷ τὸς εέγονενιῦ τῶ Δ 

Ορῦφην μϑῳ ΥΣ Ταρτᾶλὺ ᾧεο μδῳ ἐχᾷν η τίνος. ὙΥλν σὲ ἰφ' 

Η ρζκλέσσ' ἡ πο λέν ΓῚ δος ρον μὰ Θηραῖδον εἰναι ηὐ εένοσ: 

τ λυίπῶνα δὲ οἰϑηνοθον! "ἝΝ »ἬΖ ἡπωθὶσ, αὐρχὺ τίς βη,Πῆ ἑκα 

σῦυ τενέσφως ὥςπερ δι σ΄ ποῦ ΤῊ οιηϑι [ ὴο ὃ ἔοιπεπρο λάρον εἶν ον 

γὸ σή! μιοονό μϑον. Ἢ ρακλέϊδοοι ὃ» λέγοί!, οἱ εἰτὸ γένυ: οὐ τοῦ 

σόμδμοι Ἡ ρᾷκλέν ουκοῦ κειερο πέδοι οἱ υἐπὸ Κυκρδηρρ, (Δ οἱ 
ἣοῦ τῶν οἰγχι σεῖς νὴ) προ τορόνε ὠνομκοίαθῃ εἰνορ,ἡ ἐπκείςου Ἔ 

γλενέσωωσ ̓αβ χϑυματο Σ δὲ τουντος, δι ηὐ "ληθυσ' τῶν αἰπὸ μι οῖσ' 

οὐδοῦ ἢ δ΄, οὐ ον Ἡρακλί γε, ἀφ οίζοντεσ 8 οὐ, τῶν ἄλλω 

γροίζοντίς, ἰφαμὴῳ ηὗ ὅλον ἀϑθροιόμοι ὑξαισλίᾳῆες γἔνοσ: 

ἄλλως σὲ “πέλεν γένοσ' έγετο, ᾧ αὐ πασοτούσσε τοῖς ηὸ εἶδος, 

ἐμ αϑὸ μοι σατο ̓ σωσ τούτων θρημδῥορ "οὐ Ὺν οὐρ χ᾽ Τέσ' 

τὴ “χο!οῦστον γένοσ' τῶν ὑφφουνηὸ, κοῦ δοίε ει ηὸ πλλῆθτς πσί 

1 ον “ποῖν ηὗ υφοῦ ἡ. Τριγὰς οὖν “χῶ τέν οὐσ' Ἀέόβθες 

“στοὶ 72) πρέτῶυ πρρκ νχθ ς ᾧ, Λοσύφοι σ᾽ Ὁ Αὔγοσὸ ἰοὺ 

“ποχριίφοντίσ εἰπποϑε νυ ίιασί» γένος εἰν ον λέπντίς, ὁ ἔκιες, 

χιὶ “σλφόνων Ἀρὰ δυο ἐρόντων τῷ ἐδ, ἐν τῷ τί δξείκο τη- 

29 ούμϑρον. οἷον, οὃ ζφζον. Τῶν Υν ἐκωτογορουμδύων, 

χοξ, μὲν ἐαϑινὸσ ̓ Αἰγετοῦ μόνον, αἷἦσ᾽ τοὶ οἰστομο, οἱον Σ'ῷ 

ἱμραίτες. μρὺ τὸ οὗτος: "ἔραν 7) ὁ τουτο.: Τῷ σὲ κατὰ αλῷ 

ὄνων, ὡς πὰ γένη, ἰκαῦ τοῦ ἄδωι, κοῦ αὐδγοιζφορα, [κω τὸ Ἴ 

δϑοκ, Ἡρὼ τοὶ συμακερίλκο τον κοινοῖς, οἰλλοῖ, μὴ ἰδίως “ινὲ «ἅ- 

57 δὲ γυύοσ δι, οἷου σῇ ζῶον. εἰδοσ δὲ, οἷου δ λυθρώπχοτ: 

διοιζῷο ρεὲ δὲ, οἷον τὸ Δογόκον εἴδοον δὲ, οἷ ̓ τὸ γελας" 

πον , συμβεβηκὸς δὲ͵ οἱ ον "τὸ Ἀμικόν ̓ ηὸ μέ κάν - ηὸ μαϑί-" 

φιϑρ Τῶν ϑὸν οὖν καιϑένος μόνον κοογϑρύ μϑμω δ, 

ΒΙ 



με] 

σδεοοβέ "ρᾳ τοῦ γέμη, τῷ τοῦ τὸ κκιουποῖ πλφόνων καπη)θ ρον . 
ὧι δια κειποὶ “σλφονων 9 μ ὑεἰδείν ὦ .0 7) χοὶ μ Γεΐ δ θὶ τὸ ἀν ̓ λά 

ὄνων Καὶ Τα γϑ ρείπορι, αὐδόγαφερόν τῶν τῶ ἢ εἶδ, οὐὐοῦ τῷ οὐρεθ 

μῷο κα ἀνδ: εἶ δὸς ὧν, κουτοῦ Σῶχραου: "ἡ Πλοζτωνος Ἰιοι ΤΆ-- 

κυρῶ τοῦ, οἱ Τὶ τῷ ἀδᾳγαφέρυσίν, οἱὐο τῷ κἰριθμῷ. ηἡ σὲ ζωον 

γένο: ὃν ὐρξ' δε ρδὸς κοὺ ἡ τασον κα τῊ γϑρξτοε: οἱ ̓διαφέρυσί 

"οὐ χῷ εἰ δᾷ αἰλλήλων οὐδ αι τῷ αὐριθμῷ μόνον. «ΤΩ διοῦ ἰδύν, 

δγαφέφᾳ υὸ τέγοτιυτί ηδ μα ἰδτον καϑένος μονν ἐϊδους,ὃ ὁ ὅξινῚ ἘΝ 

ρον δ τη, Γὸ ῥ εἴ παν δι : ὑπὸ ιὸ εἰν αἰγβ μων: ὡς Ἄγ). ΠΣ ὴν 

θρώτρυ, μιόνν, δι Τ κα τοῦ ὁ μέ ἡνῶν- οὐ γένος, ἐχινὸς ὄφυς Ἰος 

τητορθτουε, αἰρὲ πσλφόνων τ (ἃ διοκφεφόντων. ἼὩς δος διαφο 

ρίς Δ χοι δὴ συμβεβηκότων διαί ρᾳ τὸ γένος, ὑπιεἰιὴ (οὗ, 

χοὶ -πλῴο νων (ἃ )αφερόμτων τῷ ἐδ καυη! ρεύΐ ο(ὐ δύοεζβο-- 

ῥαά : Δπᾷ κοινο; συμβερηκό το ουίγξι. ἐνῷ! τί 8 κατ ρεῖ 

τρῶν οὐ εν Τῷ ὁ δηρῖον έδειν. “ἐρωήησοίν τῶν ἢ » γῆ τί σεν ἐ ἔκθνο 

καϑοῦκαηγορ ὅταν ποιῷ τος, γὸ ξένο σ' οἐπγοικθιν τ΄ μεϑο- τοὸσ δὲ 

Μ)αςφορᾶς (ὦ τα ἐ συμξεξηκότον, ΕΣ οἰὐπτοίι φεντ μέϑο «οὐ "Ὁ 

ἐν τσ καρῖη γὸ ρέτοα “Τῶ ὑποίκεν μδῥν ; ἀλλα μιεῦῦλον 

ὑντῷ ὁποίου τί ἐσεν: εν » τῷ ἐοωτάν ὁ δηρτον τί σεν δ δεῦτ, 

φαρδῳ ὅτι λογεκόν: ῶ ἐν τῷ ὁποῖον τίσει, κόραξ, φαρμδρο 0 

τί μέλον. ὄξει ηὸ μϑρ Λογέκον, δϑουζο ρά - ηὐ δὲ αίλαβα, 
συ μικέβηκὸς ὁ τοῖν σίτι ξεν ϑυὸς ἐρωτηνῶ μδῳ ον ἐ ἀρ ΟΝ 
μόμεϑον. ἥν σὲ λῤδυ γος, ηὸ ζωον ὥςτε. ηὸ μϑρ ἐμ ατο πλῴο- 

ὃϊ Ὑλέγεῶ ηὁ ἰξνος, δεοι σέ λλά οὐὐηὸ, ὐπὸ καϑένος μόνν "β ἀὴηά 

μων κου ΤΗρύ μϑῥων νηὸ ὃ δεαιφεροντ τῷ ἐἰδιῴ δύο «ἐλ4 ἀτὺ 

"ὡς εἰσιν καστη τοῦ μϑίβων, ἃ ὡς ἰσϑων-ηὸ δ ἐντῷ τίσει και 

ἱορξ θα, χοοίζ ἀπὸ δυο ρων, ΟΡ κοινῇ " σὺ μδεβηκότων: 
εἰ ὐκὲ ον τῷ ῦ τηύξιν, οἴ» ἀν τῷ δηριον τίγϑιν ἡ πῶς ἐδ κοῦ] 
γέ τοι ἕχκαςον ὧν και)ϑρᾶ τοεὐδὲν ὦ δ ῥα ππόρι τον ἐδ ἐλ- 

λῶγον περι λ καὶ 1ὸ [Γένους ὀηθᾶ σοι πσογρα Φὴ Ἰῆς ἐνμοία σ. 

Α [0886 



ΠΕΡΙ ἙΊΔΟΥΣ: 
Ἶο "δδτὶ αν ; ΛΕΕτοο μδῳ πδὰ ἐ Σ γῆ ἑϊεοίςσου μιο ρζῷησ, πεῖς 

εἰ οἷ, πρῶτον εἶσὸς ἀξίον ἴυ ραιννίδοςιλέγί) ̓ ἐἰδοσι ηὁ αἱ ηὸ ηὸ 

ὐηρδυϑεν Προς καθ ̓ εἰωϑαῖ λέψν,τ τ "τ ὀρὸν εἰδὴ τῶ φων: 
[ένυςι ὄνηρς τῷ ζώγυ ὄλινκ,, “ΤΩ χώμιοιγοσ εἰδος:ηὸ ἡ Σι2θρε 

ν0ν,.122 Αὐμισηοῦ εἰδοσ: εἰ δὲ Ἴ ω [νος οἰηρδεοῦν τίς Ω εἴσευς 

ἐμεμνήμεοϑοι, εἰ γοντὰν γὐ Ἰκοι τὸ ὁ αλφόνων νὴ ν νὴ διαφερόντων τῷ 

ἐἰδι4 ἐυτα' τίλ, κοαυτηγόρύμδρον, Ὁ ηἢ εἶ σὰ σ' Φαρδρ. "ὁ αἱ͵ρ ὃ 

εἰηρσιϑν [κνοσιεἰ δένοιεν ̓» ὅγ] ἐπε: δι ηὸ [μεσ νὸς λ, [ζγος, 

ΟΣ τινόεὔθην εἶ ο,ἑκασέρον ἑκα χέρα εἐναξου Δενὲ 

ἰμφοτίρων Αὐγ0] [σ εγρῆῶν εἐμιῷο τέροισ: οἀτισο δὲ ς σέ 

οὖν ὸ εἶδος, κοὺ οὕ τῶ εἰδύς σὲ, ηὸ τοι ῆό μϑρον αἱ ὸ ηὸ γίνοσ! 

"ρἷ οὗ ηδ γεροσ ἐντῳΐ πές ες ἐκεύυταγϑ ρεῖτοι: ἐχὶ σὲ "ρὰ ὅχως: 

ἑιδόσ ὅξε, ηὁ ἰμρυτος λλφόνωμ τ Μγαιφερόμτων τῷ ἀριθμῷ 

νι τί ἐσ ἰκουτη γορούμδῳ ΓΕ αἰλλοῖυτι υϑῳ Π ̓ἀναδσυσίς, 

γχου εἶδον κωτοΐνσου ὃν εἶνν- ὝΣ ὅθε Μόνον ἀδοσ, οὐίεζ τι σὲ 
ποῦ γάνοσ. αἱ δθζλλοι εἶεν ὃν κο τῶν μὴ ἰδιίεωπέτωμ. 

στ: σ᾽ δὰ εἴη “τὸ Λεγόμϑρορ τούτον τὸν ἡρόπον. τὸς 

ϑύβ εἰ σὴν ἱατηρορίας, ὕξ; πινο γένιἰκ ὠτοτω. ποὺ; παυέτ' 

Διν ἀλλοὶ εἰσυνεώτον τοῦνοὶ πο μετρξυ ὟΝ [ν Πιυνυκωτοζπων μρὰ δ 
εἰδυκωτροέτων ἄνα, δ᾽ γῶν κρῶ εἶδ έγετουν. τοῦ οὐ τοὶ - 

ὅ1: δὲ γενικὠ τοῦτον υϑῳ, ὑπὲρ δ οὐκὸν ἐν ὀλλο ἐπσίετ 

μειβεικηκὸς γένοσ. φ εἰ ώτουτον. τ ὙΠΟ ,οὐκκδὸ εἴη ἀλτ 

Ἄν ὑποιεβηκοσ' εἰδοσ. μεποξυ δὲ χοῦ! ̓ γενικωνείτου 

μρὰ ἐἰδρκωτούσον, ἄλλα - ἃ μον γένη κρὰ εἶδ ἐς τοὶ οἰατ 

οί. "προσ ἐλ κο μϑύσοι ρῖς ο λλὺ Λοίμικανόμθαμοι. "γεμετ 

Σ δὲ ἐπὶ μεαισ' κατελ)ϑρίασ σις τὸ χη λεέρύμϑρον : ή οὐ-- 

«ἥδε μϑῷ πρὸ οὐὐτὴ γίνου: ὐπὸ δὲ ταῦ τίωυ, ἔς: σῷ μοι: δ υτὸ 

ηὸ σώ μια ὀμψυ λον σώ μα  Φ" ρ {(ον: ὑπὸ τὸ ζῶον, λον, ΤΩ 

νη δ᾽ ̓δδυὸ οἱ ποδὶ δρῦν, Σῶχ ραΊατιθι Πλάτων φιοΐ κατούμέ 



βρ ἀρθρωπῦο!. "ἀλλ λούτων καὶ μὲν οὐσία οὐ ἡοικούτατον. ὟᾺ 

3 μόνον γϑυδος"δ σὲ ἀνϑιρυ πος, πὸ εἰ δε κοὐ τούτον. γεν μόμον αἰδος. 

τὸ δὲ σώμα, ὦδος μδῷ τῆς οὐσίας: γιύοι δ 1 ἐμψύχουσώμα- 

70" ,οὐλλοῦ ηρὺ ηὸ ὀμψυλον σώ με, εἶδος μϑ ἽΖ σα μμοστος, ) 

ος δὲ 1 ζώου. “ποόλιν οὐ ῶον, εἶδος μδῳ ποῦ ἐμψύλου σῶμα 

γχυσ' γίνοσ δὲ τὸ Λογκοῦ 7 ζώου. τὸ δι λογοκον δῶον, εἰδοσ μα 
“τωρ ζώου, γένοσσὶ 1ξ ἀνθρούπτον ὁ δὲ εἴνος εἰ δὸς υϑῳ σῷ λογΣ 

κουζωου ὁ οὐκί η ὀρ γϑύος βϑίου τῶ μέρος ον ρώτσων, οἰλ- 

λά μόνον ἄθεος. "πρὸ πᾶν ηὸ πρὸ τῶν οἰηόμων προσυχὺς Κα ΤΉ} 

ρούμμνον εἶδος δ ἐἴμμόνον, οὐκέτι διὸ γϑόος: (ὕνπερόϊω ἰοὺ 

σϑα ἀγωτοΐτω οὖσοϊ τῷ μηδὲν θἶναν προ οἱ “τῆς δος ἐν τὸ γένο! 

κώποτον, οὕτω δι ὁ ἀν δφἀδορὰ ὧν (ςθὃ ̓ ὐκὔθην οἷ 0 θδοσ, ἐσί 

“ Ῥ σίμνεῶν διυγοι μένων εἰς ἄδι, εὐλλᾶ Σ κα ἐντθίμων: ἐσο- 

μιον δ Σῶκ ραστασενὴ ΠΙλοζτων, ηὴ Ἰσ τί ηδλυκόν, μόνον ἀὲ ἐκ 

εἰ δος. κρὸ ηὸ ἔρξεγον εἶδος." κρϑο ἰῷ α μιν η εἰδεηκωτοῦτον. πρλἢ 

μέσοι ΝΥΝ μὸν πρὸ οὐὐ ὟΝ, ὁ [δὼ εἶ δι ΟῚ δὲ μετίαὐτο, γδε: 

ὥς το τοῦτου μδρ ἐ αἰ δύο ίσειε: "τὠύτε προς τρὸ πρὸ οὐ, Τιίεαϑ' 

ἣν δα οὐὐ τῶν ἄνουν “ΛΕ τοῦ, τίω τι πρόνη τοὶ τ ὁ ἐκαθὴν 

γένη αὐ ἣν εἶναι Αἰτότα. πὸ δὲ ἀκρα μίαν ἐλέ φὲσίν' Ν Ὁ Κι ὼ 

γενεκώτοι τον, τίω μϑῳ αὐτπρὸν Το ὑφ᾽ ουὐηὸ ἔλα Ξξσιν, γένος: 

ὃν “σνέμτων ηδ ἀνώτου τον: πίω: λων πρὸς τὰ ας 700 ̓ οὐ, οὐκέτι 

ἐ χί, οὐνώτορηον ὃν τὴ ΠΡΟ ΤΗ ἄρχϑ' Ὕ οἷς ἐφάμον, ὑσερὸ τ 

ἡδεῖα αὐμο γίνο: ἐπαναθεβηκος: ,ἣὦ δ ἀἰδυκούτουρν, μίλρἐ χά Μ. 

συ ηὸ φὰ σὸν τίω υϑῳ οὖς πρὸν χοῖ Ἴρὸ αὐ γον ὧν ὅξἠν εἰδονν τύ 

δὲ ὡς πρὸ οὶ με τοθην, ΠΣ ἀλλοίαν ἐλ σι σίν, αὐκὶ, δι ΕΣ 

ἁμῶν δυό λέγετο: οἐλλέν δ μὲν Λέγυτοι ΟἿ ἀσόμων, οἷς 

ππτοιέ λον ουὦ τοί: εἶδος δὲ πφοΐλιν δ᾽ πρὸ οἱ στον ᾧ εἰς πέρι θ4ε ῦ 
ῥιένον ἡπροῦ τῶν. Ἀφοοίζοντωι ποίρω καὶ μὲν γένμκῷ 
ὥρρα γένος, ὄὅχως. ἣ γ ἔνος δὲ, ΓΕΣ ιν εἰσ: Δ “ποῦ λέν ὑπὲρ, 

Σκ, ἂὺ ἐΐῃ οὐγο ἐπρανοι βεβηκὸς πύ ιηὁ ὃ εἰσδυκὠτοοτν εἰ δον, ὅν "Ὁ εἰ 



ον ὃν δ ἰε 781 γλυοσ' ̓  ὃ δος δ εχ, δ δυε,λοέμεϑα εἰς ἐδ. 

Ἐπ δὲ νὴ ὁ κατοὶ “σλφόνων δι διοιζβέρόνπων χῷ ἀριθμῷ ἂν 

τῷ αἰ κου} ρὲ πο: το δὲ μέσοι 5 "ἄκρων, ὑπώλλελατε 

καλῇ σὲν ἐδὰ ὟΝ γ,.. ̓  ὑκασον οὐὐ “τῶν εἰσὸς εἶν οὐ! ποὺ γένοσ 

“72 [ϑεντρῦν: "προσ ἄλλο μέντοι! (Δὰ ἄλλο Λευμιβανόμενον. το Υν 

πρὸ τῶν εἰ δγικωτοῖ τῶν ὃ ἄγ! Ὡοὦ γεένικωτούηου ὁῤιόντου, γλδύε 

σε Αἰγέτοοε ον ἐδ ὑπανέλληλα, οἧς ὁΑτεμέμγων, αἰβειδιρι ὑ 

πὐλοσπδασ, Ὕ τρεμτοῦ αἱ δει' ὧν τὸ. τέλευ τοῖον δος. οἰλλεσσὶ 
μᾶν τῶν θυ ΘΑΟ εἰς ένα ἀνοίλϑυσε: φέ, ρε εἰ πεῖν ηὸν δέοι 

“ίῷ εἰρχν εἰς ἐνπ : “πλέον. ἐπὶ δὲ τῶν γενῶν τί γὴ εἰσὰϊν, 

οὐλοὺ τωσ ἔχ οὐ φ τοι μὸν γυύος ποίν των ηδῦν, οὐ δὲ “πποῖν 
ΤΙΣ διμὸ (μη “ν ἐν ηὉ οἰγερ το τῷ ἵίνος οὗς τῇ Αριεῦ τίλεο: 

ἀλλα καιϑω ὥρσερ ἀντούς κατηορίον τοῦ πρῶτον δῴγκιει [ἔνι 

οὗ ̓ ἀβλρας ἐ δέκα πρώτοε' κὸν δὲ ταρντο τησύντοκα Λῇ ὅμῶ 

νύ ὑπ Φ "οἱ κα λέσεϊ, ἀλλ σωυωνύμως:ε μὴῳ )ι ἐν κοι 

ἦν γένος πρόν τῶν ηδ ὃν, στιρωνύ μωσ' ἂν “ποΐν τοι ὃντοῦ ἐ λείξηο. ὅς 

ἐκαὐϑόντωνῆν ἤβπρώτων, εἰ κοινωνία καισοοοὔνο μια μόνον, οὐμεέω 

δεικα τοὶ ηδν Λόγον τὸν κατοὶ7όνομιοδεναα μὲν ἦν τοὶ γενικῶς 

πιάα τοῦ ὃ εἰδυκώτούϊα, ὧν οὐριθμῷ μέν τινὶ εἰσίν. οὐ ̓ μίω εἶπε 

ἐπ »Τοῦ ὸ δ ὔσομμο ἐπέ ρ δε το, μετοὺ τοὶ εἰσεκ ὠτοεῖα, οἴ πεῖρα 

οὸ μέχρι δ εἰδυκωτοέτων οὐχ" βτενικωἸάτων χα τιον οι, τὸ 

φικελευέτο Πλο τῶν “τοῦύς ὥϑν. κα ηίνοιῦ, ὅγοι δα μέσον 

διοαροῦ τοῦς τοῦϊρ εἰδοποιοῖεδγαφοροῖσι τοῦ ἀπεεραί ησίν 

ἐᾷν. μὴ ὀνϑὺ πνἔϑθον Ἰζτων ἐπηστί μίωυ κουπιά ν Τοῖς μὲν θκὴ εἰς 

σοῦ εἰδείς ὠγοεῖ ας, οὖν εἴ πε δια φοίυτας διεὶ “πλήϑουσ ἰενουνοἶνε 

ὄντορσ δὲ εἰς τοῦ [ἐν κωταῖα, εἰνείξκι σιιθομ έν ηὃ “σλῆεϑῦς εἰς 

ἐμ: σειν γο Ὁ ΤΥ πσολλῶι εἰς μίαν Φύσιν ηὸ Εἰ δοσ'. δι 

ἐτὶ μᾶλλον ηδ γί γοτο τοὺ δὲ καιτοῖ ὁ μέ ροννὴ ἡ μαϑίμαςοω, νὸν -- 

σον: εἶς πλῆῖϑο: οζει ὁ δυο ρέϊ, ηὃ ἐνυτῇ ἢ μὲν ἸΖ ὄσοισ μεῖου- 

οἷα, οἱ “πολλοὶ ἀνθ ρῳσ τὴ], εἷς: ηοἷς) κατρὲ μέρος ακαϑίκα- 



δϑ,0  φφ κοινν Ἵ.- κπλείουσι δγανρυτίκον μδὼ Ἢ ηὐκοϑύκοουν 

συ λλθπεκον ΤΙΣ ἐγοππτοοὸν ηὸ κοινὸν οἰςποδεδυμένου δὲ γοι} 

γένουσνρὼ ηοὗ εἰδουσ, τί ὅν ὑκουσέρον οὐ δ΄ φ(οἷ τοῦ μδῳ )γξ 

νοισφνθς νηοῦ, δ δὲ εἰδυν 'λειόνοον, εἐ εἰ Ὁ εἰσ“σλείω εἰ δὼ ἡ 

μὰ ηοῦ 7 εένοισ, ηὃ μὸν κένος, ἀεὶ οῦ ῦ ἀδοισκευτηλο ὅτου" νοὶ 

οέν το τοῦ ἰ ποόρω, Ῥυὑποκάτω: ηὁ δὲ δος, ἐτεῖῦ προσυγῶς 

οὐ γέροισ, ὅτε τῶν ἐπάνω ἐδ οὉ ἀντιερέφφ δεῖ Ὁ 
ἢ τοῦ ἰσικῆ δ ἴσων κα Τηλορέ ϑ. ὡς τὸ χρεμεετισγκον Ἣν ἡσοῦν 

ἢ τοῦ μείζω τῶν ἐλαόνων, αὖσ᾿ηὐ ζῶον τ ἰνθρώππου. τοῦ δὲ ἐ 

ούήω δ μειζόνων, οὐκέ τιοἐκέτε 7 τὸ γῶν ἐΐσπος δὰ εἰνο ἐζν 
ΓΌΟΝ, ὠραερηὸνε ἄνθρωπον. ὀππο Ις δὰ θνανζώογικαϑῶν δδὺ 

ηὸ δ θδυσκοτη το ὅτου, κα χξκείνων "δτὸ 7 θδοισ εένος δ οἱ 4:.-- 

νείβεησ καογοριϑήσώτον. Ἢ ) 7 γένοιο γένος, ἀχ!7 κένι- 

κωτοξηον Εἰ ΤΣ οἐληϑὲς ηδ, ον Σῶκχράτεν εἰ πεῖρ ἀνθρωνν,γὸρ 

9 ἀνϑρωππον ζῶον, "δ ὃ ο ζῶον ἐσίαν, εἰληϑέσ' "ἡ ηὸν Σῷιεροίτην ἐῶ 

δ᾽ ἀπεῖν (Δ κὶ ἐσέαιν.οεὶ Υ» 3 ἐ-ποίνω κατε ορῦ μένων, τῶν 
ποκα τῶ ὃ μὲν εἶσιν κοπρὶ ποῦ οὐπύμου χαῖη}9 οἰϑή σώτορί" 

ηὃ δ γάνος, Ω "κοι τοῦ “7 Φ ἔδουσι δι κοιποὶ 12 ον μου: ν ὃ νικωτοὶ 

ἣον " Ἰκοε τοὶ, ΤΩ Πνοισ, ἢ χῶν τεγῶν. εἰ πλείω εἰμ πὸ μιξσοι Ἠοῖς 

αὐ ποί λλ' 'λᾶ;, ἜΣ καιτοῦ το θδοισ ποὺ, κῶτοῦ “ΤΩ οἰηδ μον ἈΓΓς τοῦ 

Ὁ τὸ μὴν γινηκώτπεγν, κοι τοὶ πέντῶν τῶν υφ᾽ οὑν ηὃ γένων 

χε πρὸ ῥα μρῖρ δηθ μων: ηὸ ὃς γίνος ηὸ πρὸ ηοῦ 7 εἰδγκωτοί Του, 

κω τοὶ ποίγτων τῶν εἰδγκωτούχων μοῦ δἰηθμον: ἢ ὸ δὲ μόνον εἰ -- 

δ, κουτοῦ πώμτων τῶν ἐσύμωνοὸ ὃ ἄγομωον, ἐφῖνο; μόμ, "Ἢ 

Ἰιοτρὲ μέροσ' ἄπτομμον ὃς Ἀεγέτοῦ ̓ ̓ Σωώκραΐης. (οὖ »υτί ηὸ 

Λνκόν- "ἡ οἷ οἱ οσὶ προσίων ΣῶφΦρορί σίου εἷος, ε μόνος οὐ ἢ 

τῷ εἴη Σώκραην εἶτ: εῬ με: λέγε τε ηοὶ σὺ το, ὁπ: Ἥ ἰδιο 

Τήτων σευυσηρκαν {καρον. ὧν ηὸ ἄθροισμα, ὅ ̓κὴν ἐπόλλν ππὲ 

Ὰ οὐὐ ηὸ νοι: οἵ ἐν» Σῶκραηοισ ἰδγοίωτες, οὐκ δ ὑπῶλλτ Ὁ 

νοσ 3καϊὰ μέρος [νοιντ' δὲὺ οὐἱουὺ τονή εὐ ἌΣ αν λέ-- 



τω δ ἰδχροι μά ἢ ἰδιότηος, γδύοι μτιλυ οὐὲ οὐὐ τοῦὶ ἐπὶ φλειόνων: 

μῶλον δὲ ἐ-σὶ παπίντῶν ὟΝ κατος μιέφος εἰν ρώτδων, καϑύ ὃν 

θρ(]: Περρέλα τοῦ διω ηὐ μδρ ἐ ἐἴηομιον, ἑηρ υ ἀσοισ: υὸ δὲ 

εἶδον ὑπὸ σον γυύοισιολον τι πὸ γένος. πὸ δὲ ἐηομν, Μέρρε: 

"ὁ δὺεἰδυσ, χα λον ποῖ μέροσ' ἀλλο μέρο: υϑὼ ἄλλου Ὅλον 

δὲ, οὐκ ἄλλου, εὐ λὲν ἐἰλλοισ' ἐν δ) τοῖς μέρεσι ὸ ὅ ὅλον «ππερὲ 

μϑὺ ὀϊω γόνονσ μὰ ἐἰδοισυρὸ τὶ οὶ ηὗ Πινηκώτου τον, τ ηδεἰδηκώ 
Πρ, Ὁ τίνα γένη τοργυ]οιῦτου κρὺ δε, στήνει τε ΟΝ σα 

σοί λῷ ς πὸ γένος (Δ οὐ ἐἰδοσ', εἰ ῥηΤρε: ΠΕΡῚ ΔΙΑΦΟΡΑΣ: 

διαφοραὶ δὲ, κοινῶν σε οὶ ἰδύωσ νὴ ἰδιαύποετο λετέόϑω. Κκορτ 
νεἷς μδΡ Ὑν διαφέρειν ἈΠ ΕΙΡΟΝ ἑτέρου Ααρυτοῦν "δ, ὑπερότατι 

δε λλόῆον ὁπαωσοῦν ὅτιρος ἑουυκὸ,᾿ πρθσ᾽ οἶγο. δϑοιοβε ρ4 ». 

σῷ κράτησΠ λοπῶμος, Τῇ ὑτερό ΤῊ ΤΙ: "δ οὐδὸς ἑαυ “τῶ 
σέφτεὀντοσηοὺ ἐμεροσϑύν τος, οὐ ἐνργϑιῶνόε τοί ὑ πρευσοιμέ 

μου "δι ἀεέτε ἐντοῶῶ του σῶς ἐάν ἐσέρυ “τησὶ ὃ ἐωρδϊτορν ̓σύως 
σὲ δαφερμ «Τύρον ὑτέρου μίγεται,, τον οἰλωρίςωι συμίερα. 

κότε ηὸ ἐχυρὸν γον ἑτέρου διαφρέρμ ̓ἀχύρισον δὲ συμικεθη-"- 

(μος, οἱ ον ρδλουυ κόσγης, ἢ γρυηότηε, ἐλὴ ἐκ Ῥαύμα: ὄνσκιρ 

ρωθεϊσοι: ἱ δνούτοζία ϑύγαφε ράνὰ ΕΣ ΩΝ ἐχίρχ λέγε ὅποῖν εἰ δ. 

γῷ ὙΠ Θὲ δυο οἰτῆμ, ὡρπέρ εἰνδσ τσσον εἰ δοτρῷ [ὦ σϑοιφο - 

ρᾷ δγένήνονᾳ πῇ ΊΖ λογακῦ ἼΡρ ἰό τη): κα ϑέλε μ᾽ διωταρῖσος 

δϑρεζῷο ῥος προτγίμομένν χινὶ ἐἐσέροι ν γρ ει Α λλαῖ μ᾽ κοινῶς. 

τί Αἰ δέωασ αὐροῖ, ν “ποιδυσιν «οἱ δὲ εὔλλο. οὐ μδῳ ον! "πο! ὅ σοι 

εἴλο, εἰ δοηρ!οὶ κένελην τοῦ: "αἱ δὲ οἰλλοῖον, εὑπτλῶς δγαφο ρα: , 

ΤΡ ζωφπροσυλϑοῦσοι ἡ ἡ χυῦ ογεκοῦ διαφορά, ἄλλο ἐ- 

“ποίησεν. αὶ δὲ πρκιμείϑαχ, ἀλλοῖον, μόνον περά τ ἡρέμοῦ! 

ἐποίησεν. ̓ὥντεάμῳ ἀλλο δος, οὐγοῖ ον μόνον ἐπτὸ [ησφηκοτο 

μὲν ὀυ!τοὶς δ λλο πορίσας ὅγαο ράς, αὔτ Μγαιρίσεις Ῥπγων 

γένον εἰς τοὶ εἰ δὰ οἵ σεύφοι ἰηρογθοίῖ ἐκ εὐγοισὸντες (( ἢ Γ ἢ] οὐ 

τῶν δγαζος. “κού τοῖ ὃ χοῦς ὃς μιὀνλαὐῃοῖ οἱ ον 76 σ᾽ “ αἱ ἐχερο τη Τὸν μο- 



μον σευ συν τοῦ, κρὴν αἱ γοδπτο: ἐλόνπτος μέ το ολαὶ Ανωϑεν 
ὁτω ποΐλιν οἰ ρλορϑώῳ, ὀηχίον δ διαζφορών, τοῦς μδρ χυθι - 

σοῖς εἶνου!, τοῦτ δ ἰχυοίσϑισιτὸ μϑῳ 7) κιν δῶν "πὸ ἐρεμεϊν Θοὺ 
νοσεῖν κοὺ γὸ ὑ γεουίνᾳν νὴ οσεοί γύτοις πρρασνλήσθαι, χοθισο 
εἰσί" τὸ δὲ χρυππον εἰναι ἢ σέμον, ἢ Ἄογακον, : ὔλο γόν, ἀχῶθι- 

ξῦζ' δ δι ἐχοοίσων, αἱ μδῳ ὑποίρχουσείς αιθ᾽ αὐ γδαὶ δὲ κου τοῦ 

συμρεξηχος.ηὸ μϑῳ ἡ  λοίκὸν, κοεθ' οὐ ηὸ νὴ ὑποέρχᾷ τῷ κἴνθρω 

πῷ; δαηδόν νηὸν, (Δ δ ἐπορυύμησ᾽θναι δεκχέκον: ̓δϑλρυ τὸν ἔινου 

ἡ σέμον, [ατοὶ συμξιξηκοο. δουάκιῦ οὐϑηδε οὐ μϑῳ διὴ κειϑ' οὐὗ 

ηὸ προσούσιω, ἔν τῷ τὴς οὐσίασλόγῳ, λοῖ μα οἶνον τοῦ! Δ ΤΤΝΙ 

οὐσὶν ἀλλο:αὶ ; δὲ κει τοὶ συμβεθεκος, οὗτε ἐν τῳ τῆ! οὐσίεσ’ 

τῳ λαμιβανοντοι, ὅ πε πο!δσίν ἄλλο, οἰ λλοὶ  ἰλλοίομ! δι οἱ 

»ϑρ καϑάυν, κ ἐπηδέλον τοῦ ηὸ μάλλον νὴ τὸ ἡηον. "οὐ δὲ κα 

τοὶ συ μβεικηκὸς, κἂν ἀχύθιεοι ἰσὲν οὐσέτουσιν νὴ ἀνέ σὶν λῶμι- 

θαντσίμ. εὐ τε ν τὸ γόος μέλλον κοὰ ἡτῆον ἐμ αὐτῆι γὸ ρέτοῦι οὐ 

ἄν ἐε γϑόον, ὁ τιαὶ γοδγβυυτδεαφο ρα, καϑϑάε δου ρον. οἱ 

πὶ μϑ ΝΥ εἰσιν αἰσὸν ὑνκκοίσουλόγον συ μ'σληφουίσοι. . ηὸ σὲ 

εἰμονέκασω, ἐν κοδηδουὺ οὐ, ὅτε ἐνέσὲν ὁ τε ἐπίτοωσίν ἐσδε- 

αὐ μανὸν 21. ηὁ δὲ γουσσὸν καὶ σεμὸν εἰναι κεχιώ ϑεο σῶν, καὶ 

ἐσσττείνε τοῖς Καὶ οὐν ἔφ τοι. Τριῶν ὀτω εἰδάν "τῆς δγαέο 

ράςϑεωρουμθῴων: "καὶ ΤΥ μϑρ ὐ' σῶν χοθισῶν. ὟΝ δὲ ἀχυοί-- 

σΌν Ἰκοίό πολιν οὐχυθίσων, δὰ ἰϑῳ οὐσῶν καιϑοιὼ τρὸς : 
ΝΠ σὲ κατα συμβεβεκός: “σέ λιν τῶν καθ᾽ κὁ τοῖσ δγοίῷῷο -" 

ρῶν, αἱ μϑῷ εἰσι καθ᾿ ἃς διαεφοῦ μϑῳ τοῦ γνύῃ εἰσ το ἐΐδῳ . οὐ 

δὲ [α9᾽ εἷς τοὶ δϑοιεοεϑέν τοῦ εἰ δοτασοεῖ τῶ - οἷον τῶν ἔκωϑ' 

οὐὺ ηὸ διαφορῶν ποσῶν. τῶν "ποϊού των “τοῦ ζώου οὐὐσῷ (δ, 
ἐμψύχου τε κοῦ αὐάθηιπίκοῦ" λοκοῦ ἐκ Ἰξσ οὐλοῖου' θνη-- 

τοῦ τί μοὶ  ἀθανοτου. ᾿ μὲν σοῦ ἐμάύσου πρὼ αὐοθήτις, 
κου" δαιφοραὶ, συ φυζ Τὰν ἢ  η7σ σοῦ ζώου οὐσίας γε ὃν 

ηὐ φῶον, οὐσία μιν λος οὐλάϑη τειν καὶ δὲ τον ϑνηηον (Δ ἀϑα-' 



γεΐστου δγαφορι μος κα τον" Λογέκου τί Σ ἀλόλϑυ, δύοι4.: 
βεΤίκο εἰσὶ “του ζωου δγοιφφοραὶ, ΠΝ ἢ Ὁ τοῦ γθύη, εἰς 

χοὶ Εἰδῳ δγου ρούμι ϑοι» αἰλλ άνι τοῦ αἱ δγο ρετέκοι διαζῷο ρα 

Ω γῶν, συμσλυρωτεκο γένοντο μιοἷν συσου χήνα ὟΝ 

εἰσὰῖν «τέμνε τοῦ! Ὁ ηὸ ζῶον. τῆ τὸ τοῦ! Λοπίκου πρὸ στοῦ ἃ 

μό 22) υ δγας ορᾷ: Καὶ πρέλιν ΤῊ το του σνησποι πρῶ οὐϑο 

γείτου δηοζφορᾷ" φίλλοι μδρ γ᾽ λοπικοῦ "οἱ τοῦ θνηηοῦ ΟὟ ος 

φοραὶ, συ φον Τὐ οι ενον τού! τοῦ οἰνθρω) του: οἱ δὲ γὺ ῬΖ: 

(μον! «οὔ; ἀϑανοίστου, Ἰοῦ θεοῦ.ο σὲ Ίοῦ ϑυνηοῦ κοῦ ἀλόηον, ΤῊ 

οἐλογῶν ζώων. οὕχω δὲ κοὐ “Τῇ σ εἰνωτούτῳ οὐσίας ΥΘΈ ρος 

δ οὐσῶν Ἴῆς τοὐμψυλον ΓΣ ὁ εἰψύνον δεριεο ρᾶς - κρὸ 7"ς 

αῤοθημτι μὰς τί Σ εἰνομαθηγου, αὶ μδῳ ἐμψυλοσ γοῦν οὐ ΔῊ 

τικὰ προσληςφθέϊ σοί τῇ οὐσίᾳ. αἰπύ τέλέσον ηὸ ὑαϑον» ἐς δὲ 
ἐμυλος κοῦ ἀναύιϑετοσ, οὐπσετύλεσοιν φυὴν. ἐπε: ὁμω 

οἱ ουὐὖ ποῦς “πώσ' μὰ Λιφφθέῖσο γόνομ τοῦ συσουτικα. “τῷ δ 

σὲ δγοφετικα, εἴθ πτοὶ [οι «ύέσουι [τ Δαν Τοῦ; - τούτωνγέ 

μα Αἰ σι χρρία, εἴς τὰ τοῖσ' διαιρίσείσ ΦΗΐ βοῶν κού εἰστρισ 
ὁρῥσμιοισ' «ἀλλοῦ “δὲ ἱκατοὶ συμβεβηκος οἰ χωθέςων. οὐδίζ τ 

μάζλον τῶν γωθἠςῶν - ἃς δὲ ὶ κρὺ ὁριζόμενοι, Φεισὶ δα. - 

Φορα ὅξην. ῥ “σέριοσευει ηὺ ὥσδος τοῦ; ὕἌύοισ. δ ονθρω 

“πῦσ', πλέον ἔχ μον ζώου η Λογεκὸν δ τὸ θνμηδν . 7» 

ῥώομ, οὔτε οὐδὲν τουτῶν ὕξὴν, ἐπεῖ πασύϑεν ὃν το εἴδῳ 20 

χοῖς διαφοράς, οὔτε σὲ ποίσοις τοῦδ᾽ οἰντε κειμένοις ἵ ἔχει: 

ἐπεὶ. ηὸ οὐὺ ηὸ ἄμα ἐξᾳ τὸ εἰν τείκεί μένοι ἐΐδῳ . εἰγλὼς εἰ- 

ξιουσι, δουοίμει μϑὰ πσὰ σείσ᾽ ἐλ πέρ τῶν ὑφ᾽ οὐ ηὸ δ -' 

αφορας, ἐνῳγέᾳ σὲ , οὐδὲ ἡ δεν. καὶ οὕπως οὗτσε ὅξ οὐις 

ὀντῶν Τὸ τνεται, ΓΑΕ, τοῦ ἀν τρκεί μενα ἐδ, περὶ ΩΝ οὐῦ -- 

ηὃ Ἔσοίᾳ. ὁρίζον τοῦ δὲ αὐτέῳ, τον ἢ τον διαῷορα ὅτῳ 

ηὸ ἰκατοῦ σρλείόνοον καὶ διαφερόντων χι ἄδει, ἐγ ὁ ὁ 

σχοῖον 72 512 [κα τηγϑρον μενον ᾿ ηὗ ὰ; Δοῖχον καὶ ηὸ 



ϑυϊιὸν, ρου αἰϑιρώπου (ιοὐτιγὰρούμενον, ὄντι! ὁ ΛΩΝ 

οὐμτί ὅξιν ὁ δ ἀνθρώ ποσ' έγέτοίᾳ, εἰλλοῦψι ἐγ τα' τί {ςᾺἋἪπι π 

δῷ Ὁ ὅξην ὁ ἀνόρωτος ἐρωτωμένων ἡμιωδν,οἰκέϊον εἰπεῖν ἰώ 

ον σσπσθίον δὲ ζωομ “πυνϑανομὴ" ,ὅχινλογεκον (ἰθνιηὸν οἰκείως. 

ἀηρ δὼ ἀτιτεν: ΠΥ ὲ πραπιοίτων ὀξύλην πιδϊδοισ σευρεφώτων 

ἣ ) ἀνείλογόντεὑλῳ κεἰ δᾷ γίῳω σύ ευϊσὲν ἐχόντων, ὥρων. ὃ οἰμ- 

διε ὀξύ λιν μϑρὶ του λαλλ, θδοισδὲγυ χύμωτος, ὅτω τὴ 

ὃ ̓ ἀρθρωηρρῦ ἰκοινὸς τε Ηϑὰ εἰδνκόσ ὁ ὕλησ μὰν δἰνγολοῷ στ έ 

σἤκε Ίς γλσοισ. ἐκ μορφῇ δὲ, τσ δγαφο ρας! κηὸ δὲ Δὸν Ῥυ!- 

στο ζώον “λογικὸν θνηηὸν͵ ὁ ἀνθρωπποτο οὖν ἐκέο Σ᾿ οεὐμοριοἴς: 

Ὑυρχραφουσιδὲ οι ὀὕτω. "δγοιζδο ρου δβηεὸ χροίζαν πεφυκὸς 

τοῦ ὑπ ηὺ ουὐηῦ γος: τὸ Λογόκοι Ν᾽» “ἢ τὸ ἄλολϑν ἐὸν. οἶνον “οἵ 

πὸρ σον ὄντε ὑπ ηδοιὐ ηὸ γος ηὸ ζιίον χοοίζ4 Αγρόγδυα 

σέ δὲ πο οὐ τω. . δϑαεέβο ρα Ὑξω, ὅσῳ δεκφερφέκαςον:ὁ Ὁ ἐν 

θρώπο σὰ ὀήτσαυς, κατοὶ μδρ ηὐ γιόοσ, οὐδγενηνολᾷ: ̓ζοδα ὃ» 

"οἷ ἡμᾶς πρὸ οἱ ἥασο!: ἀλλά ηὸ ἌοΠΙΚΟν προντεϑίν, δγεσῆσων 

ἡμεῖς αἰ πὐκείνων: "ρὲ Λογόκοὶ ἐσμὲν πρὰ ἡ μιᾶς "δ οἱ ἄγγελοι: 

οἰ λλοὶ ηὸ θνηηὸν προντεϑέν, “έρτισων ἡ μοῖσ οἰτούκεινων" προσ 

πὐξρλκζόμανοι δὲ τοῦ περὶ Τίίς δεειεβοράς, μὴ ηὸ Τὰ Δὸν Φα 

αἱ δ χοθιζον των τοὶ υἰπὸγδοιὐ τὸ γἡδορεῖναν τί " διαςδο ρα. 
οἀλλλτσερ εἰτηὸ ναι σύ μβος λλέτοε: ΤΣ ὸ τὶ ἦν εἰνοι4. ποὺ ὃ Ἰοῦ 

προύπμιαὐτόσ γξη μέροτο Ὁ ἢ συφυκίναι “πῳλέϊν. δραφρο ρος 

δὲν ἐνθρούπτου, εἰ κοὺ ἐδυον ἀνθρῶτρυ. «ἐηρίμαεν ὧν ἂν τὰ ζώ 

(ὐὐ τοὶ μὲν “σλείν πεφυκέναι εχοῦ σὲ μὴ. χοθίζον τες ηὸν εἴγθρω 

“πον εἰτὸ τῶν ̓ ἀλλῶν ἰλλο ηὸ πε υίε ένα λέν, οὐΐε ἦν συμ 

'πλιρώτικον τῆς ἠσίασ: οὐδὲ μέρος αὐ τῆς: ἀλλίστη δειό 

ΤΑΘ μόνον οὐ τῆς, δια οὸ μὴ εἶνοι διαφοράν, οἷα αὐ εἰδοτοὶ ἰοὺ 
Λογόμεναι δϑαζβ οροί- «εἶεν διω δὲν εἰ δου] οι  δγοιζβ ρα, ὅ σοῖς 
ἐ τέρον Ἑἰδοσ ποιοῦσέ, κρὰ ὅσοι ἐν τῷ τὶ ὁ ἦν εἰναι “σὰ ρα Ἄρομ.- 
δάνον τονε: νοὶ τοϑρὴ μὲν δϑρεορεῖς, ἀρκέρ σουῦ τρό» 



ΓΈΡΙ ΔΊΟΥ. 
Τ ὁ δὲ ἴγον δια ρου σὶ τοβα χορὸ Ὑ δ μόνῳ τινὶ εἴδιεισυ μι- 

βεέθηχον εἰ εἰ "ἡ μὴ παν Τί, ως ἀνϑφωπῷ ηἢ ἰαβμᾳρ,᾿ "δγέωμε- 

πρεῖν" ἡ ᾿ παντί συμβιίξικε τῷ ἐδ εἰ ποὺς μὴ μόγῳ ὡς τα! 
εἰνθραύπῳ οὐ εἴνοι δϑηποσν: "ποὺ ὃ, μόνῳ ον πονῇ γιοῦ “ποις, 

οδσ' ἀνθρωπῷ παν Τὸ ηὸ ἐν γήρᾳ Τρλιῦ ϑυω- "πότερον σὲ, ἐφ᾽ 
Ἢ ᾽ σίυυδε δροίμοκα "ρὲ ηδ, μόνῳ, κοὖ παντί οὺ ἀεὶ. ὡς χῷ δὲν 
θρώπῷ ηὃ πέλοι σζκον. κὰν » μὴ πλᾷ οἰεὶ, εἰλλα γελάσγκον 

λέγετε, 5 τῳ πλᾷν ἃ ἀεὶ, ἀλλὰ τῷ α δἐεὶ πεφυκέναι: Ἴξη σίς, 

δε, οὐ τῷ σύμφυτον ὑπό ρχφ' ως ΔαθῚ ἐσσι ηὃ κά ΟΝ 
κόρ. ποιῦτοι δὲ δικυθίωσ ͵ δυεί ΌΘΗΣ 2:7} "ἡ ἀρτιερέφε ἐγ, 
Ὁ ἤπσαυς, γάε με Τί στον. νὴ εἰ σι χβεμε τε σήν, ἐ“σαῦτ- 

ΠΕΡῚ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΤΟΣ. 

Σ υμβεδικοσ δέ γδην, ὃ γένετο μὴ οἀἰπτο γένετο χυθίν “Τὴ σ᾽ ΤΩ αἱ 
“ποκειμέντ' ΤΣ, τὰν ) εἰς διύο. ηὸ μὲρ γδραύρου, 
χω  σὉ ςὸν 27. ηὸ λιοῤχύθιϑο ν: πὰ μεν ἐν! (καϑθυδν, χυθιφόν ὅτ 
συμικεδικοσεηδὴ μέλαν Εἶν ον ,ἀχωθίσως ’ τῷ κόρακι νὴ π᾿ 
αὐϑθήο τοι συμβέβυκε: διώκ7α: 3 ̓ ὑπσινονθήινου "ἡ κόραξ μυ- 

κός, ἡ αἰϑέοψ ἀπτοθα,λὼν πίω Χεῦι εἶν, γυοῖς ΤΠ’ γεν 

τῶ ὑποχφμέμου ὁ ἐδρὶ ἰζοντρρε δὲ αὐ τοι Υ οὕτως: συμβεβηκός 

ὅξν εδ ἐνδέχατοοι τῷ αὐ τῷ υποζρο έν ὃ, ΜΗ εὐ πορ χέν: νὴ ὁ οὔτε 
γόος ὕξῆν, ὅτι δυεικβορά, ἔχε δος, ὅτε ἰδτὸν αἰεὶ Δ ξεν ἐν 
ὑτρκφμίνῳ ἑφισοίμενν, εἰζφοριοϑίν των ) πούν των ἤβ ηροτεϑέν 

“τὼν ,λεγωδὰ γόοιο, ὀδοισ ρον ὥς, ἰδέα, συμθεθημκόηος, 

ὀρ χέον τίνα τὸ κοινοὶ πρόσυοη οὐυ γος: "ἡ τίνα ἴδγα 

ΠΕΡῚ ἹΚοενων ἐῶν νὴ δικοῦ ρων 33 πέντε φωνών: 
Κ οιγϑι μδρ ζιωνεὑ πώντωμ, τὸ καιτοῦ πλειόνων Χο γὺ εν θεω ὦ ὡς 

εἴρητο. εἰλλα ηὸ ὁ μδῳ γυύοσ, τῶν ὑσπροῦ ηὁ εἰ δε ν ποὺς ἀγόμωμ: 
(Δα δγαφορα,, ὡσουύπως" πὸ δὲ εἶδος, τῶν ὑ ποῦ κοὐ δἀηόμων: ὃ 

ὃς ἴσγον, οὐ τὶ εἶδον, ὶ σεγμ  δϑοννθι Ῥυτὸ γὐ εἶδος οἱ Ῥ μων-η 



δὲ συ μβεβηκύρ,ο εἰδεΐν μοὺ ἀ ἀηόμων. ηὐχῇ δ ζωον. ὑῶπου τὶ 

διδοὺς κατα γο ῥῶτο εἰσιν ὃν Τῶν" σουύδε χοῦ τσσσου, μοὶ 

σου δὲ ηοὔ᾽ βοὺσ οἰσόμων ἐντωμ' ηὸ σὲ λον, ἐπσαου (ἃ ὅοος 

κα ΤΉ 29 ρεί τοι ϑᾺ " ΠΩ {εδυ τος μέροσ: δ μδβγο! εἶδος οἷον ὁ δεδν, 

Ἐβ χα το μέροσ μόνων ἐοὐστη τὸ ρεϊ το: ηὐ λιιδλον γοῦτε εἴσους 

ὁ ην ἴδον νὴ Πα 1 πὸ εἶδὸς οἰτύμων. «οἱ ον ηὃ πέλοι οὐκὸν τοῦ 

αἰνδύ, ον τ ἰια τα μέ ρον, “πὸ δὲ μέλαν, γυσε ἀδους κοροί τ 

ἴεν ,δὰ τ κατοὺ ὁ μέροσ, συμβεδικοσὶ ὃν ἐχϑθίφον: δ ηἃ πεν εἰ -- 

ὧι νον πε ἐπσπου χυθέδον ὃν συμρεβηνξ"- ἐλλα προυερὴ 

μδρ. δῦ ἐγ μωνσκατοὶ δαύτερον 2 λόλϑν, ΩΣ περίελόνπω α 
χοζ οὐντό μια. 3 Περὶ ἰκοινωνεων ἡβδουε νὴ " διοαιζφοφάκ. 

οι ον ὀηλύες "ρὰ διοιφο ρεῖε,ηὸ περιεκτικὸν Ῥ Γ εἰάὶίν. πιριε- 

λένε ἢ δγευφορας θιδὰ, Ὁ δι μὴ ποίντοι σοί Τοῦ γένη" ̓ ν κ λοσκ᾽, 

ἐ “οἷ μὴ  περρέχέ τοῦ ἄλλο, ὡςσέρ ηὸ ζώον, οἱ 2λιοῖ περιέλ 

ἄγγελον, δι ἀνδν, ἀσέρυξινεῖ δι: ὁσοί Τί κου ΤΉ 9 ρέν τοῦ δα γέ 

»Υ σ᾽ ὡς είνυ σ',δι Ρ ὑσπτουῦ ηὐ εἰ δεν κα τη ϑ ρέϊτορ. σοι Τὰ “ἢ σ᾽ 

δγαφορῶς ως δγηακβοραοι, "ἡ γοῦ  ὀξοιύταις εἴδους καρ 29 Θη τ 

θησίῃ. είνὸς τεν ὄνηος ηοῦυ 7 ζωνκὶ ον κέν καϊϊ ἴο ρόαι ἡ ἢ ἐσίε. 

ῶ ηὸ ἔλιψυ γον: Δ τὸ αὐαϑη τρκόν. αὐρὶ ΔΑ Τ αν" 7 ηὃ ζεἴον Ἰ}» 

ὄντων χη ρεῖτοοι τοῦ ΤΣ εἶχε! κι ἀηόμων: δγαζϑοράς τε 

ὅσης ὥστ λογηκῦ, κα μο ρεἸ τοῦ ὦ ως ϑναφοροῶς ηὸ λογῶ; χη ῶδον 

Η μιόμον 12 λογεκῦ αὐ Δ Ξ ̓ ὑπὸ ηὸ κοηκὸν εἰσὶν ἐπ τ ς 

οὐϑήσῶ οὐ λοίῳ ΟῚ ἠκοινον ὃ Ν ηὃ ἀναιριϑύνηο; 1Ζ τέρῦς ἢ 

Τ' διαφοράς, σείυανον! εἰ δ" (ἃ τοῦ υὑποοῦερ. ὧδ ὸ τῇ ὀνπ ̓ φὼν 

κεν το ὅσὲ ανδοιύτω μῇ ὄντ λοκν “δὲν ἔσοοιφείον ηὗ 

λόϊῳ χθώμϑρον: ΓΈρὶ διαφοράς γένυς δι δγοιφορ ες: 

δῶον δὲ τοῦ γένουσ'. πὸ ἐπὶ λφόγων ἰομήϑ οιει ϑκα:. εἄσσερ 

ἡδοειζβο ρο: νὰ πὸ εἰ δοσ- κοὰ γδΐδηον. "τοῦ ηὦ συμβεβηκός: ηὸ 

μὰν » ἰώογ,ἐ πάνδυ κοέπου, ον ὀρνέου, εκρὺδφεως. ηὃ δὲ 

χεσροίππον!, ἐπὶ μόνων “Ν  τίπαιρασ πῦϑα; ἐχόντων δὲ 
Β ε 



δυδὲ ἐπὶ μὸν ΤῊ ἀηόιζ "ἢ ηὐχρε ΜΠ 5. ἐπὶ Ἰζίσσον μόμϑ δι 
᾿ς ὟΝ κατοῦ μέρον εἰ ηἢ συμβερηκος, ὁ μοι ὡς ὑπέλωῆόνων: 

διε σὲ Μιαζορεῖα: λοι μεβιοένφν, αἷς τέμνε] τὸ εἶνος οὐτοῖς σνμ.- 

πλιριοτικας “τῆς σίας “τῷ γυύ κιαἰλλοὶ χοὺς δγονέ φατε κοΐ; 
ἐπ ηὗ γος, περί λέ πίω διειφο ραν, διυγαιμᾷ 77.) ὺ ζώου, ὸ 

μδὰ Λοιχον. τὸν ἀ ο ον αἱ σὲ δϑειζφορομ, οὐ ππίρις λουσί τοὶ 

[ένη. ἐπι: τοῦ μ ἈΠ προτυρα ἥ υποοῦ τος ἐδγοόβο ρῶν: δ σέρυος 
νοι ρεῖ (κα αὐτοῖσ, συ οἰνοιε ῥεῖ τοῦς ὃ ὑπεοῦπ, δῥοερεϑύντ! δ» 
72) ζῶν, σύμ οενοι ῥεῖ τοῦς γὸ λοι ον. "ἢ ηὗ ἐλοτον. οἱ σὲ δῥειφβο-- 

ρα, ἐκέτι στυυἀγομοῦσί οἡ Πινοςικᾶν καὶ “πρὸ σ' μα δα ριϑῴσίν, οὐ 

σία ἔλυψυ λον αὐλθη την ἐπινοο ἥχῃς ἣν ηὐ ζεἰον ἔχη διδῷ 
Τίνος, ἐν τῷ θην εὴ διαφορὰ ἐντῷ ὁγρῖον "τὶ ὅν ὡς ἔρυντοε 

κρυτητορε!. ἔπ Πῃ ἐν καϑύκασον θφφδδ ἀν νος, (ῳ 

0 διαφφορα, )σλόνε: οἷον λογόίκον: ϑνητ' νου} ἐ ἐπιρήμης δᾷ 

κακόν. οὐ σ᾽ ἦ εἴ λλὼν ζωωμ δαφέρᾳ ῶ τὸ μϑῳ [ζνος, ἐοίκεῖς 

ὕλαν μο ρῷ ἢ δ  δγοιῷο ρά" επροσύντων σὲ γὴ ἄλλωμ κοινοῖντε 
κοῦ; ἰδϑωμ τῷ [ν4 ὭΣ ἢ διαφορᾷ, “ὐρκέ ἸΤοσυαῦ τοῦ’ 

ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙᾺΣ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑῚ ΕἸΔΟΥΣ: 

Γ ζγος δὲ οι ἄσδος, κοινὸν μϑῳ ἐρυσί δι κοιτοὶ πλφόμων ὡς ἐ- 

ρη]οω κατηϑ ῥθ ὧδ, ὀληφϑω σὲ "δεἰ δος οὺσ εἶδος μα γομ, ὧδ 

"ἠδὲ τ ὡς [(γος! νεἰνπερ ηὸ οὐδ γὸ, δα εἶ δὸς ποὺ γέμος! καὶ νὸν ̓  

οὐὐ"τοί σ, δ γλ προτέρα, εἦν οϑ οὖν ἐκ οτι γὸ ρΕΙΊα' “ρὼ Ὁ ὅλον τὲ 

εἶνοι ἑκάτερον ΠΕΡῚ ΔΕΑΦΌΡΑΣ ΑΥ̓ΤΩ͂Ν: 

Δ μεφέρᾳ ὃ τ ηὐ μδὺ ἔινο: πτριέλά τοὶ εἰ διμτοὶ σὲ εἴδω υπτοιέ- 

χεία νὴ “ οὐπσεοιε λέ το ΤΟΣ ἐπὶ “πλιθον » τὸ τένον 572) ἐἰσους 

Κρ ΤΗΝ ΎΘΡΕΙ 7Ίσν τ τι τοῦ γόνν, προύφρκέ! ἀδ᾽ διέ τς "οὗ ΠΣ χὰ 

Φωϑέμτο Τοῖς εἰδοηρ|οῖ [οὶ ς δγαιφοραής,οἰγρ τελῶν τοὶ εἴ δι" ὅϑὲν 

ώὡ πρότερα “7 Φύσει τοὶ γένη: Δ στμροῦν οὐ φῦν τού, λλέσευ α 

ναρφείμδιμα: γένυν δ ὀνησο, πάντως λ Ἷ ὦδυσ: γένους ὃ 

μή ὄν χρσ᾽, οὐ “νέντωσ' ἐοὴν ἐδοσ᾽ «οΐὲ τος μϑὼ γένη, σρϑω -- 



νύμωσ ἐμ αὐτα το ρέῖτοο, Γ ἑφαὺτο εἰδθνοτο δὲ ἐἰδῳ δ γέυ,, 
ἐκέτσι: ἐ σὴ το μδὺ γϑνόν, πλεοναζᾳ τῇ ' ῬΑ αἱ ποοῦ τοῦ εἰσὶν σε 

Ομ ΧΡ τοῦ δόδαῖ λυ -αλεονοζῳ τούςς οἱ ἴκιείαις Δ θόγοης 

ἔπ οὐντᾷ ηὸ εἰσὰσ' γένοιτ᾽ δῤ γενμκω τοσοῦ. οὔ τε ηὸ ἤνος εἰσὺτ' 

κούτωτομ. ΓΈΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΩ͂Ν ΓΕΝΟΥΣ ΚΑῚ σύν. 
ἔνουσ' κοὼ ἰδύν ἰποινὸν υϑιὺ υὺ ἀποῶδ προῖσ ἀδεσίν- εἰ τὲ ὃ δῦ σ' 

φώον (Δ εἶ τι δυθρωσπος, ἢ λασίκομ: ἡρὼ γὸ ἐσπί σί!σ' μαστηγο 
ρει δα ηὁ [ίνος Ὁ εἰδῶν. κοὶς ηὐ ἰσεον “τῶν οὐ σχῶ μέτελόντω (ς 

οἰηό μῶν. ὑσίσησ ))ὸ 0 δυθφώπς μ᾽ ρῶσ, ὑθον. ( Αὐπῆος μοῖρ 

Μέλῖης γε Λα σγκόν: “κοινὸν δὲ ηὸ σύρνωνύμιωσ κατῆρε τ 

ὧδ ὦ Πένοσ' 5 οἱ χέων εἰσὶν. δι ηδι Ἰσϑον ὧν δὺ εἶν ἐδέο δ 

ΠΕΡῚ ΔΙΑΦΟΡΑ͂Σ ΓΕΝΟΥΣ 

ΚΑῚ ΔΊΟΥ; 

με φφέ 4 δ τιτὸ μϑὼ [ἕνος πρότίρον. ὑσερον ὃ ηὐ Ἰσϑον. δέ ὧν 

εἰμοι ζοντο δϑου! ρέν δ" δγαφο ρούς "οὖ ἰδίοις: "δὰ ΩΝ μένος, 

ἱματοὶ λόγων εἶδαν ΧΡ ΤΉ τῷ ρέντοῦι. ὁ δὲ ἴστον, ἐνοσ ἄδουσ' 

τνὸσ οὐ γξέν Ἰσυον ὦ τὶ ηὸ μϑὼ ἐδγον ἀν τείεκγητορετοιν Σὶ ὅν 

Ἴδιον: "ὸ δὲ Πνος, ἐδενος δμ τιν αἼηγορεϊτοοι»ΐ τε ΥΣ ὅτι (ον 

; δυδσ᾽, ἦτε ἐξέ ὑωον ἢ λασκον: οὁδὲ δυῦς,Ιὐ λαιστικόν. κοὺ ὃ ἐμ" 

ον. ἔτι ὼ μδρ ἔσϑον »πῶν τὶ τῷ ἐδ4 ὑπο χᾳ ἐσξην ἴδιον δ 

μόνῳ ἿΝ ἀεὶ. "δ Τίνος, παντὶ μϑῳ Τῷ Ρ ἐδ δἰ λυ! " ᾿ Γένος (Δ εἰεὶ- ὅ 

μϑρηο [ῷ μόνῳ. ἄε τοῦ ὙΠ δῥοιέρύμμανα, συμυδανουφεῖ χοὶ 

Πίνη: "τοὶ ὃ. δ [ἔνη ἐμαιρό μενα, σιιοαγοιέ ῥεῖ τοὶ εἶδε, ὧν ὅδην ἰδια; 

ὥςτε δι ὧν ἐ ςΖν ἰδίαι ἀναιρουμένων, ἕ οὐὐ τοῦ σύμ ἀνα ῥΕι τρῦῖ. 

ΠΈΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙᾺΣ ΓΕΝΟΥΣ 

ΚΑῚ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΤῸΣ 

ἐγχο δὲ καὶ συμιβεφηκοτος κοινὸν, "δ᾽ οι τοῦ ὁ πλῴομων υὐσ᾽εἰ- 

ἡμῶν χα )ϑρεϊαν" δῦ τί : Ἢ χυθιςῶν ῥιάρτε εὐχοθίφων. μρὺ 

Ὁ κρργὸ κινῶν, κρετοῦ πλφονων: Δ υὸ μέλαν, ματο χοροῦ 

κῶν, οὐθέν, κοι ΤΡ ὼν μιν γῶν: 

Β [88 



Περὶ διαφορᾶς εἰμσν Νὲ συ μβεβηκόηος, 

Δ ἐαφέρᾳ δὲ δ γένος 2) συμρέβυηκόσοσ, ὅτι ηὸ μϑῳ γένος, πρρ 

( εἰ διῦν. τρὸ δὲ συμρε(ξυίεότον, «δῇς εἰν ὦ υξέρα: εδὺ διὰ οἱ; 

χύθισον “λα μιβοένητοῦι συμβεδικοσ, οἐλλόὺν πρὸ τυρὸν ὅ81 ὸ 

ᾧῷ συμβίρηκε τοῦ συμβεριίκοτσσσ'. κοὺ τοῦ μϑὺ γένεσ᾽, ἐ-- 

πόσες τοξ μετίλον τοῦ μετελῴ- "ποῦ δὲ συμρεξηχόνχοσ', οὐκ 

, ἐππέσησ. ἐσέ τρισίν δ ἜΣ δύς σὲν ἐπισέ λα τοῦ ἢ δ συμβεξν-- 

κότων μέϑεξις ἡ ᾿ σὲ Ὁ πνεῖν, οὐκ πεσοὶ τοὶ μϑῳ συμβερηκό- 

χοῦ, ἀπὸ ΞΡ οἰγό μον προηυγου μϑῴω: Αἱ Οἱ συζτρυε" το δὲ γένῃ δι τοῦ 

ἐἰδο,φυσεῖ πρότερα ὃ " εὐτόμων οὐσιῶν. "πρὸ τοὶ μϑρ γένη, ἐν 

“πὰ τίει Καυτη γ ρει τοῦ τῶν ἑπουῦ τοῦ τοὶ δὲ σὺ μι βηκότο,, 
ἐγῳ ἐσσοῖον “ὐϑξν πῶσ ἐλον ἐκ ἀφον . ὁποῖος ἢν αἰϑέ- 

οψέρωτεθεο, ἐρέϊσ ὅτι μέλας: ἡπσῶν εἰλέ Σωκράτη: ἐρέῖν 

ὁ Τί νοσεῖ: ᾿ δ ἱρόν 4 ηὸ μδρ οὖν γένοσ ὃ τῶρ ἄλλῶν γτυήοίρων 

δαφέρά, ὄρητοῦν "συμρέβηίες σὲ ποῦς τῶν ἄγχων ζἰμα τον δ 

αφέρων Ἢ ἢ πυήαρων (ὥςτε πέντε μδρ ὃν τῶν. τνοσ δὲ εὐ ἐἐ-- 

σῦν τῶν τοῆ ρων διαφέροντος τυτραίεις χοῦ τσέντε, εἶκοσι 

γένεϑ διοεζῷο ρας τοῦσ' “πέσοι. ἀγχοῦ χὅ τωσ ἔχφ: εἐἐλλάεὶ 
ἐφεξῆς κουτουρίθμ μδιῴων. Δτ μὲν δύο Μιᾷ ἢ κῴφηρρϑϑων δα 

πὰ δαὶ ἦδω εἰλιφϑοω τ δὲ δεν δυσί} δὲ τοῆάρων δι 

σί- ῃ" ὃ πσένοτς τύτρασί, δέοι Ὧ πὸ στα γήνον αν δεοιζφο ρού: 

πίῆαρ' "Ῥέν δον μι αυη Ἢ" ὴ είν ἡ ἡ δικφέρᾳ δεουζφορόες, δι 

τ ἀδουσ. τρὶς το ἰδίου" κοὰ τον! συμιβεβηκοτοσ, ,ἐ ρυτοοι 

τέωσε ρεσ' οὖν οὐ διαφοραὶ δηαφορεὶ δὲ Ἴπτὶ 7) δεεγήνο, 

χα ποὺ γένουσ', , εἰ ρέγαι ὃ οτέ “ἢ 5 διαφέ ρα “τὰ γένοσ' οὐ τῆσ' 
ἐρρέϑα. Δοισππτὸν δὲ “πῇ 7 γαφιρᾷ χοῦν εἰ δουσ κοὸ ποῦ ἰδύου 

"τοῦ ῦ συ μβεθηκόποσ βηϑησεῖαι. "οἷ πἦμονϊαι πρό ἴσ. πὸ 

Ἅιν σὲ ἡδεῖ δος “Υ μὲν διαφέρᾳ “Τῆς διαφορὰς, ἐρρύϑη δ γί 

"η ἢ δγοαζέ ῥΆ κα ή διαφορά 1ἢ ἐϊδους ἐλέγεγο. “πῇ ἢ ὁ δαφέρφὺ 

Εἰσὸς 70) εἰν, ἐρρέϑη ὑχενσῇ ἢ δεαφέ ρᾳ ἡ [ὖ “σῷ ἀϑους ἐλέ- 



Κ 

4 γο λοι τ ἐν “σῇ ἢ διαφέρᾳ νὰ εἶδος 1Σ ἰδ δι ΤΩ συμβεβηκός 
Ὃς: φηϑήσετο. διύο ἐν ποὰ οὐντοῦι αὐ δγσεζο ρα τὸ σὲ ἴσϑὸν “σῇ 

δαφέρᾳ τῷ συμβεέρηίεόηοσ' καπρολάφϑα σῴ τοίη» "σῇ ὙΨ τῶ. 
ὀσουσ' καὶ τῆσ' γα. ριζσ' κρῖ “τῶ γένους διαφέρᾳ, προφ- 

ρημϑρον γῆν ἐ ἐν ΤΗΝ ἐκθνων προ αὐτοὶ δϑουφο οἄ' “τεσσέρων ὅν 

λαμιξανο μϑιύων ηοῦ; γένυσ' πρὸς τοὶ ἄλλα δαφορών. πριν δὲ 

"γῆς διαφοράς. “δΐο δὲ «τῶ ἐΐδους. Μιρὶς δον ἰδίου πρὸς. ηὸ 

συμβεβηκός, δέκα ἐσοντας οἱ “πὸ συυε-ὧν τοὺς τύαστυ ραισ' οὐ ἢ“ 

σοίν τίνα πρὸς τοῦ ἴλοι φϑείσοιν τες ἀπιδάξαμϑρ. 

Περὶ κοινῶν ἐοἐς ὅν διαφοράς, ὀ δουτιὸ Ὥ δυο ρεῖσ: 

0, γὸν ηοέγυν τῆς δεαβο ρὗξσ γα ηοῦ ἐἴσους . ἐππίσηισ' μετέλε- 

δϑαφοοὐνοῦ τι δὲ ἐπίσησ μετ ουσίρ οἱ κατα μά βοὸς οἶντι,δι 

Τῆς νυ λογεκον διαφοράν “κοι μὸν δὲ (Δ γδοἰε ταῦ ρείνου ἡο]ς 

μετολουσίμ. εεὶ Ὁ Σωκράτης λογεκό σης οζεὶ Σωκρᾶτησ' 

ἄνδο: ἴσϑον ἡ δγοικβορᾶϊ υϑὺ, νὸ ἐντῷ ἡπεῖὸν ͵  ὅϊ: ΚοΤΗ [ο 

ρθῶ εἴδους δὲ Ἰδυπῷ 5 τί. κἀν ἊΝ 0 ἄνος ὡς γριὸν “ λοαρν 

Ὀυΐνη τον ἦχκολῶν α ἃ εἴν ριον οξλλο καϑῦ ΊΤΩω  γένᾳ τρορε δε 

ϑου σι οἱή διαφοραι εἰ χεέςησοιν οὐ ον. ἔ Τί ἡ  μϑῳ δγαζφοφα, 

ἐπὶ "αλεσγῶν γρλλάκις εἰ δεν ϑεωρεῖ το, ὡς ω ὁ τεβτου ἐπὶ 
γπλε σῶν ζώων διαφερόντων τῷ ῦ ἀδᾳ κα δὲ ἐξδσ, ἐπὶ μιόγως 
59 αἱ ηὸ χὰ εἶδος οἰ μων ξέν ἴτε αὶ μὲν διοιφορα προτέρα τ: 

κα ταῦ τίω ὀδῶς: πού ὰ ἢ» "ὸλογόκον ἀνερεϑὺν τὸν οἷν 

θρώρν ὁ δὲ ἀνὸς οἰνανρεθεῖσ, ὑϊεοἰνηρνίες οὐ λοήκον ,“ὄγηος α΄ 
είλου. ἐπὶ δγοφφορεὶ μα ισύζ Τίϑε τοῦς με τοῦ )λοῖς διαφοβ΄. λον: 

κὸν καὶ δι θνηηὸν στυς τέϑῃ εἰς υὐηέσοισίν οὐνῇ: Τέδος: ̓ ἡ ἔδι4. ὁ στ 

τίϑεται ὥς τι ἀν γεννήσοιο ἐλλότι εἰσλσ. γὲς μϑὰὺ δ ἵτπαπυσ, 

χήν! ὄνῳ σευύφοίν εἰ ες ἑμιομῦ γέννεσίμ: ἡππσος σὲ οἰ πρλιῖσ ὸ ογῷ 

συρυτεϑεὶσ, οὐκ. δὲμ οἶπσο τί Ἀεσόνέν ν ἡ μίονο(π: 

Γερο κοινῶν ἕδος " διάφορα, ἰδὲχ ῷ διαφορᾶς: 

Δ μοι ρεἱ ὃ νὴ ἔδγον κοι μϑι ἤχου σὶ ἐπίσμε μετίχι ὃ ἼΝ 

Β τὰ 



ΤΩ μα τέ λὸν τῶν" ὑπίσησ ))ὲ τὰ 10 λοήκο ,Αογεκοζ: σὺ, ̓ Ν Π,λος 

εὐκα κε λοι σχικοζνοκ ηὐ οὐεὶ τοῖς “ποῦν ΤΣ πὸ φεῖμα, ἰιοινὸν εἰ μ.-- 

Φοῖν. ἐάν Ὡ ἱκολοδωϑή! ὁ ο δέππους, ἀλλα πρὸσ ηὸ πεφυίες 
ἡ οὐ ηὸ ἰεὶ “Αέπιταε. ̓ἐπαι ΓΕ τὸ τέλια στκον τῷ! πεφυίεέναι, 

ὄχ ὸ κε; εὐλλ οὔκ τῷ τε κῶν οἐέί. ἴδον δὲ διαφορᾶς, )- 

ΤΊ οἱ ΤῊ μὰ ἐπὶ τλφονων εἰσιν λέγεται πολλαίεισ' «οἷον ηὸ 

Λογείκον, ἐπὶ εἐγγέλου ᾿ ἐπὶ οὐγθρώτου δῦ ὴ ἰδιον ἰφῖνοσ ἐἰ-- 

δους αὶ σξηνίσεον «(ὦ ἐμδρ δια. Ρ οἱ, «πότοι ἐχείνοις ὧν 75:2 σὺ 
αιζῷο ρε οὐ μὴμ νὴ εἰν τιφρέςφ τρῷ δὲ ἰσγα » οὖν Τὴ ΚΟ ΤΉ γὺ ῥΕΐ τοῦα 
ὧν ἣν ἴσγα δγοξηὴ ον τιερέφν" , 

ΠΕΡῚ ΚΟΙΝΩΝΙᾺΣ ΚΑῚ ΔΙΑΦΟΡΑ͂Σ ΣΥΜΒΕ- 

ΒΗΚΟΤΟΣ ΚΑῚ ΔΙΑΦΟΡΆΣ, 

μας ο ρα δὲ μοὶ συμθεβηίεύτι ἰκοινον μὰ ηὁ ὁ ἐσὲ σλφόνων λε 

Ὁ Σ ἰμοινον δὲ μοῦ πρὸς τοὶ οὐχ Θίσο συμβεθμίε ὅτευ, ηὐ εἰεὶ 

"οὗ πον τὶ προσείνοι: σάντί Ρ δ᾽ ρ, ἀθ' πρόσεσγ τῳ! ἀνθρῶ 

“το οὶ πῶσ κόραιβι, (Δ οὐ μέλασιν εἶναι ὁμοίωσ. Διὰ 

Φίρᾳ δὲ δ Τῇ ἡ ἐ μϑ δγαεῷο ρα πσεριίγ τοῦ δα, οὐπεριί χε τοῦ 

δὲ. πίριἐλᾳ δ οὐ Λοιήκον, ΠΟΥ ἀγλλον δι ηὸν εἰνθρωσπον- τοὶ 

δὲ συμιιεβηίε το, ρότρῃ μδ τινα. περι χά τῳ! ἐνπρλεί-- 

οὐδέν εἶνοίε - τρόπον δε τίνα παεριέλα το, σῷ μὴ ἐὶ ἐνος συμ" 

βέβηκοότος ἐ ἐξν οὐ! δεκτηκαὶ το αἱ Ἰτοῖτει ἔνϑρα, ἄλλα “σλφόνων- 

Ἀρῖ ἡ ̓  μϑῷ διαφοροι ῤῥεσίτα τόςτο, Ὕ οἰνεἴνε“τος"τοὶ σὲ των 

βρη του μρῦλλον πρὸ ἡπῆον ἐπσιδέ λοντρό' δι ἀμείέις μδῳ οὐ ἐ 

να τίου διαφορ αὐοιμεείη δίείν-ποτε τὸ ἔναν χίο, δυμθεθη- 

κότα. γ οὐ Τοῦ: μδῳ αἰκοινότητεσ (ἢ ἰδοόπη τεσ τῆς ἐμαί 

βάσ. ποὺ ὟΝ ὠλλων 70 ) δὲ εἰδοσ' “σῇ μὴν δγαφερᾷ γυόους 

"οἷς δύ ζορᾶσ' εἴρητο ̓ ὧν ᾧ ἡ ὠλετομδῳ “πῇ τὸ γβύοσ ὅδ) οἱ.- 

φέρ᾽ ΑΝ οὐ χων - ποῖ “σπ 5 ἐπὶ μαεφορο δε έο4 δ ἄλλων « 

Λοιπὸν “ἢ , δγροφεο4 γον ἰδίου μοὺ σον συμἝι(φιόνασ' 

ῥηθήσεται: 



Ε 

Περι κοινώνερες Δ διαφορᾶς ἜΤΟΣ 

δου δὲ γὺ ̓ ἰδέ, κοινὸν μδῳ, γὁ οἰλλήλων εἰρτκαῦτη γυφό ῶϑ. 

ὅτι »» ἄμθρωτον, Πλάφήχον. "νον εἴ γι [πιλοισιεον εὀνθρώποος: 

γγὺ δὲ γελασκον ὅ γῇ ἐκάτα “τὸ πεφυκέναι κλᾶν ληπτέον, 

"σολλούκισ ρητοε. κοινοῦ δὰ δι ηὸ ἐπίσάν εἶμαι ἐπέσλοτι δ 

ποίρεον τοὶ ὅδε τὶ Ὺ μιεπέλουσί, (Δ τοῦ ἰδϑο, ὧν δεν γα. Δι- 

; αφέρᾳ! ὃ τ εἶδος τὸ ἰσέον, ἊΣ δ, μδῳ δος, δυώοί ἃ ἀλλῶν γϑόος 

Εἰνου!-ηὸ δίδυον ἄλλων εἶμαι ἴδνομ, σἰδούουτον' (Δ η υϑὺ εἶδος, 

προυφέσηκε ἡοἵ ἰσγουνηὸ δὲ ἰδρον κἐπϑεήνετοοι τῷ θδ4 δᾶ δ» 

ἐἐμθρώτρν εἶν ἔνα, λασγκον ἢ ῥ τι ηὸ μϑῳ εἶσος,οἐεὶ ἐνερίείᾳ 
πούρε 51 τ΄ ὑφτρχφμίνῳ:ηδ! δ δῦον ας Ἷ δια μῳ ἐνδο μα δὼ ἢ 

“οἶει  ἐνερίᾳ ὁ Σωκ ρίότην᾽ ἣν Ππλᾷ δὲ δ κι οἰεν: καλές οὐε ἫΝ 

Φυκῶς εἰν οὐ! ἢλασγκόσις τῇ ἂν οἱ ὅροι διαῷο τοι "" οὐ τοῦ σὺ 

αφορα: ΝΣ λδους μϑῳ, ηὁ υ ηὸ ηὸ γϑδον εἶνου: μὴ) ηὁ καυτοὶ “πλῷ 

ἐν Ἷ ἡγαφερόντων τῷ ὌἜΡΩ ἐν τῷ τί ἐσ: κατα ορύμν 

εἶν᾽ ἼΔὅ ἐς γ]οϊτα δία: ὃ,γ0 μόνῳ Ὥ πον χὲ τοῦ ἀεὶ προσέτν. 

Περί κοινωνίας (Δ δυειφορᾶς ἔδους " συμβεβιυκοτ' ̓ 

ἰδδυς ̓  κρὼ συμβεβηκό Ἂς κοινοῦ υϑῳ, ηὐ ἐπὶ πλῴνων ἜΡΕΝ 
γϑρει ὅν. κασοί νοι ὃ ουἱ ἀλλο κοινότη τίς δϑα γὸ παλέϊφον αὐ 

λων δηεσοένου,η, “Ζε συμρερηκος, Ά ηὁ ᾧ ἡ συμθίθινς ΤΡ Ὶ 

ὃ ἑκα τό ρυ, 1δμδρ ἐἰδους, οὐ ον τῷ τίν, κατητοροιό ὠνέξην 

εἶδον. σου σὲ συμβεβηύστος, ηὃ ἐν ΤΠ ὁ ὁποῖον χέζον ἀ-- 

“πος ἔχον ἴω "δι γὸ εἸκοΐςην οὐσέειν ἐμὸς μϑρ ἐΐδους μετ χήν: 

συμβέιεηκκθ τῶν δὲ πρλῴφόνων τι χροιςῶν Δ εἐχυθίσων. 

"ον πρὸ υϑρ εἴδῳ ἐπρουπηνοδτοι, ΟὟ συμβερμκότων κὸν ἐγὼ 
θισοῦ ̓  διε Ὁ εἶν ηὃ υὑποκχείμδρον, ἵγα ἐκείνῳ τὶ συμβῇ: 

τοὶ δὲ σὺ μβέβηνότοο, ὑϑεροτερῆ εἶμαι! πέφυκε γι! ἐπρυσιώδα 

τίω φύσίνἴ ΡΙ κρὺ 79  μδῳ ἄδουσ καὶ μέτο ἐποῦσς: ΤΩ δὲ 

συ μβεθηκὸ Ὡς κἂν ἐχϑθῖσον. ᾧ, ὖκ ἐπαίσης. μὴ Ὁ αἰϑέοψ, 

αὐϑέοτρ: ἔγο! ἐν τίω ΘΟ οἷν ἢ  οἰνάμϑμον, ἢ ἐπλὶ τετοομδμη 8 
Β {τι 



καὶ τοῦ “ιξ λανίαν: Λεἶταέτοι δὲ σοὶ ἐδόου μοὼ συμάεξηκοηος 
εἰπεῖν.“ } ἌΣ; ηὸ ἴδιον 2 τὸ εἴδους νοὺ ἐίαε σὰν Ί: 

[ένουσ' δεενηνολαν, ἄέρηταν: 
ΠΕΡῚ κοινωνίας δὲ διαφορᾶς ἰδύν Ἔ συμῥεξηκὸ ἢδρ: 

δινον δι} τῷ ἰδύῳ (Δ τῷ ἀχυθίςσωι συ μδεφηχκοτι, ηὐ ἄνϑυ οὐὐξ, 
μὴ ὑπο σήϊνου ἐκένα οἀἰφφῶν ϑεωρᾶτον. τσ » δριν. σῷ [ε κα- 

σριῦ οὐ χὐ Οὐ συοτοῦ ὀρθρώγρς, ὅτω: Ἴν ἐνδι τῷ μέλανος τ» 
φούέη ὧν οὐθέον.- πο ὡς περ “σιῶν Τὸ δι ἀεὶ πρες η Ἰδϑον οὗ 
"τῶ δα ἡ εἰχοθίσον συμεβικός: 

ΡΈΡΙ ΔΙΑΦΟΡΑ͂Σ ΤΩΝ ΑὙΤΩ͂Ν. 

νήνοᾷ δὲ, ΟΝ τὸ γϑῳ Ἰδλον ἐ ἐνὶ Διο γῳ ποὲρε ον ἐδ, οὖσ᾽ ηὗ ἰ᾿. 

ϑαρξ δεον ὀῤθρούπῳ. κηὸ σὲ οὐχύθίσον. συμβεβηίεὁσ, δέεον πὰ μί- 

λον, οὐχ. ολϑέονπι μόνον, εἰλλοὲ (Δ χόραλε Ἴρ0 ες (ἃ ἀνθρα- 

ἐὰ “δι δένῳ "ἡ ἄλλοις τισί νἰ τὶ "ὸ μϑῳ ἰόύον αὐπηκαἸηγορδῖ 

οὗ ἐφςῷν Ἰδϑον-(ἃ ὅϊῃν ἐ ὑπίσης: μὲ σὲ ἐχύρίσον συμβορηκός, οὐχ. 

ὴν 7 τὐκαἼητοφθτα "πρὸ 535 μϑὺ ἰδίων, ἐπίσησ ἢ μέ το θ᾽ ΡΨ σὲ 

συμρερηχόπων, " ἐἀμενιαῶλλν ἡ ἢ σὲ εἡηἶου εἰσὶ μὲν ὧν "ἡ ἄϑλοι 

κοινο η" τές σέ δι ἰδοῖητο ἢ τ' εἰ ρη μέν ὧν: αλλίξαρκου σιν ἡ 

ο(ἦ τονφεἰς δεοίκιρι σίν τε οὐ «ὅν 15σ ἰμοινωνέοις “ποῖ ρου συύσί (δ, 

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ Ἑ ΦΩ- 

ἽΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΡ- 

ΦΙΡΥΟΥ. 

ἜΠΑΙΝΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑῚ ΔΟΞ Α ΧΡΩ͂, ΙΗΣΟΥ, Τῶι ΔῪ 

ΤΡΩΤΗ: ἩΜΩ͂Ν. 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. 

ΠΕΡῚ ΟΜΩΝΥΜΩΝ. 

Μ ὩΝΥΜΑ Λέγετοι, ὧν ὄνο μοι, 

μόνον ἱκοινόν. ὁ δὲ ἰεατος τῦιυνο με, 

λόγος τῆ τοὐσίασ ἕτεροσ, οἷον ζώ-- 

ον Ὁ «Τῇ ἀνϑρωπτοτ,ιὺ ηὦ πχρα μμκί 

) ΜΝ: γρύτων γ)ὲ ὄνοις μόνον κοινόν, 

σὲ ίμουπος Τοὔνομιοι λόγὸς τῆς οὐσί 

: το ϑὴ αν ἴτε ρον ἐσ Ὁ οἰπτον σεῦ τες τί 

ὅξιν οἰὐτῶν ἑκατέρῳ, ηὸ ὀζώφ. εἰνουν, ἐδϑὸν ἑκα σύρη λόγον οἰπτὸ 
δι σε! ΠΕΡῚ ΣΥΝΟΝΥ ΜΩΝ: ι 

υνώνυμω δὲ λέϊοτοι, ὧν “τοτενομαποινόν, μοὼ ὁ [κουτοὶ τοῦ 

νοΐ λόγοστῆσ οὐσίοιεὁ αὐ ηὀφοΐον ζῶον, Ἵ τὸ ἀνθρωποσιν μὴ 

βροῦν. δ.) Τῶν δ ὁ ἑκαχερον ἈοΙ νῷονό, ΠΥ 1] προσαιῇ ράϊετοῖε! 

οΨ, κρὰ ὀλό γον δὲ τῆσ οὐσίαις ὁ οὐ ηδ. ἐάν ρῷ οἱσπτὶ σὺ οὐδ “χὲτ,ηὸν 

ἑκατέρου λόγον, τέδειν ἑκα τέρῳουῦ ταῦν τὸ, ζῶῳ ἐἰναν,γὐνοιὺ 

ηὸν εὐπτο δώσει Λόγο (δ. ῬΈΒΙ ΠΑΡΩΝΥΜΩΝ.' 

αὐρώνυ μοι δὲ Λέγυτεο, σοι οὐπτσύ τίνος δγοιζφεροντοῦ Τῇ “πτῷ 

σεν τίων χιατοῦ τ τοὔνομα προσηγορίαι ἐλ, οἷον ἀπβγβσχροιμ 

ματος χα μμκουτρκος, πρὸ οὐηὸ Ἰής ἀνορίασ, Ὁ οἤρεἴοτ: 

ΠΈΡΙ ΤΩΝ ΔΕΓΟΜΕΝΩΝ: 

οὖν λεεομένων, τὸ μδῳ ἐκοτα συ μηπλοικὴν έγετοις, τοὶ δὲ ἐἰ-- 

νυ συμισλοιῆσ: Τοῦ ς μϑ ὃ ὅτι Κου τοῦ συμπλοκήν, οἷον ἀἄνϑρω- 

"πὸσ' τρίχᾷ, ἀμβρωπτὸσ' νεκᾶν τοῦ δὲ ἀνϑο συ μησλοχῆς, οἷον οἷν 
θ βρωσσοσ, οὔτ, πρέ χ4,νεκοῖ: 



ΠΕΡῚ ΤΩΝ ὌΝΤΩΝ. 
Τὸ ὧνόν τῶν τοῦ μδῳ κιαθδηρκφμμένου πινὸς λέϊτον, ἂν ὑπσυκάμε 

νῳ δὲ οὐδεν! σὰν, οἷον ἄνθρωπος, κοεθὕπσοκφμένουμδρ, λές 

Γά τοῦι τοῦ Τένοσ' οἰνθοούστου, ἐπεισ αξο ἯΙ οοὐδερ ξη, πὲ σὲ 
ἐν πτοκφμιένῳ μδῳ ὅ3η, μισθοῦ ρκομένουδειέδενος λέτε. ἂν 
υὑποίι φμίνῳ δὲ λέγω ὃ ἔν τιν! μὴ ἧς μέρον ὑπέρ λον, εἰδυῖα. 

γον γυθὶσ ναι ἐν: ιν, οἷ ον ἡ τσ γρα μιμλουτεκὴ ἂν τ) "πὸ 

κάμένῳ μϑῴ ἃ, ἘΝ ψύχϑι, ἐιαϑύτρκφμένου δε οὐδενοσλέγεϊ. 
Δ τουτὶ τὸ λίνκον ἐν ὑππυκφμένῳ μλῤγε τῷ σῷ μοι τέ, ἀύποὸν 
ἢ λβῶμμος ἐν σώματί γκοιβιδπποκφμενου σὺ ἐδεμοσ λέγε τρία. 
Ἴα ὃ ὑκαθῦπσυκάμών τί λέϊέτοι, "οὐ ἐν ὑσσσκάμένῳ δξην οἱ 

Ο᾽ ᾿ ἐπεσίέμν, ὧν ὑπτοικφμένῳ μδῤ Τ0 ΤΗΝ δ ήνχ. (καθὸ πτοκ 4-" 
μέμου ὃ Λεγετοῦν Ίες γα μμκοτι κβονΤ αὶ δὲ ὅ γι ὧν ὑπποπάμ 
νὼ ὅδ. οὖσε ἐκοιθῦ ποκ μένου τινος λίγετοι οἵ οἷον ὁίε ἄνθρω 

σαοτ, ἢ ὁπίσπαστο: οὐδὲν Ὁ ᾺΝ τ] οὐτών, οὔσχε ἐν υπυκά- 

μένῳϊξίν, οὔτι ἐι αϑδηρκάρϑρα τενὸς λίγι τοῦ!» οἱππρλῶς δὲ 

χοῦ οἰσξο μιοὶ Ἡρὼ ὃ ἐἐριθμμῷ καηούδενον μὰρ ὑποκφμενου Λέγε 

τρί, Ον ὑποκάμε νῳ δὲ ἔνια οὐδὲν κωλὺ 4 εἰν οἱ κα Δ] τίς γραι- 

μιρυγέια, ΤΕ ἐν υὑποκφμένῳ μλρυδη. καθδασοκμενου σεν ὅδ 

νὸς Αέγετοι: των ἐσέρο καϑὲ τέρυ κα τῆ γ0 ῥῆ τοοι οἧς 

κουθηποκάμενδ, ὅσοι ἔκ οι τοῦ χορ ἰκατατορουμένυ λέγε του: "τὸ 

σρυύ το οἷ χιατοὶ “ΤΩ ὑπουκφμένυ ὀηθησωτοε, οἱ ομδ ̓ ἄγθρωτες, 
γυου σοῦ “Τ5) 7 Τῖνος οἰνθριώτρυ καυτη τὸ ρετο, ηὸ δὲ ζῶον κατα Τξ 

οἰνθρωπου, ὐκοῦϑ κοὺ ἔκ ουτοὺ χερὸς ἀνθ ρώτου ηὸξωδοι '(ο0 ΤῊ} γὺ 
φιϑῆ σῴτοῦ!,0 δ τις αἰνθρωπρσ, κοὺ ἀνθ ρωπέσ δεγηρ ἰώο(: 

Τῶν ἐτερογένωῦν, "οῶ μι ἐ“πποίληλα, τοτοίζμενων ὦ τέρα 

τῷ ἐδ κοὺ οἱ ἡ διαςβο ρα, οἷον ἴων πο ἐπεφημηρν ̓ ώτ μδῳ Ε 

ῥεοεζφορο, σύ, τί πεζὸν, κοὺ ηὸ δύ το μοῦ; ηὸ πτηνὸν “ὦ ω ἐπ- 

γυεῖρον, ἐπσιστί κως δ᾽ δε μί ἀηρύτων, ̓ ̓   δαφέρφι ἐπσιςήμη 

ἐπισά με χῷ δήηρυν εἰνο» Τῶν δέτε αὶ πούλληλο γβυφν,ἐσὲν κω- 



λυ τοὺσ οὐ τοὺς διαῷο ρας εἰν οὐ: τον» ὑππίγω, δῆτ ὑποοῦτα “ἴ 

νῶν Κρ ΤΉ ΤΌ ρῶτορ: εὠτ το δότω 7. κουτατορεμ ̓δαιφος, εἰσι, 
ἡοσουῦ τοῖν ΑΤθυύποκᾳμῆ ἐσούῇ: Τῶν κουπού μηδὲ μιί ἐπ ΠΑΡ πϑὰῦ 

χϑ λεγομῆ, ἐκαφον ἤν αὶ οὐσέεει σηιμιουίνφ,; ̓ ποσομ," πο ον ἡ πρό 

στ. “ποῦ, Ἀ πποτς, εἰ άϑαρ, ἥ 1 ἐχῴ ἢ “ποιῶν οἡαρέσν. εὔξεσὶ 

οὐσία μδῳ οὐςἐν τύπῳ εἰπεῖν, οὗον ἄνορωπτος, ἐπσσυς: μποσὺν 

δὲ οἷον δησηλν. τ τη λυ: "ποίου δὲ οἷ ον ύνκον, χραα, μεμα 

κῦμ. ̓πρῸ57 δεοΐον δετλείσίον ἥμισυ, μᾶζον. “ποῦ δὲ οἷον ̓ ὧν 

αὐγ9 ῥά, ἐν λυκείφ: “τοτὲ δὲ οἷον αϑέξ, πέρυσι: πκέναϑε, δὲ οἷ ον 

εἀνείκφτοε, κεθη τοῦς. ὀχφν σὲ, σον ὑποδεδίοϑο οὐρλί ἀθο;.76] 

εἶν δὲ, οἷον τέμνᾳν, καυῤφν. πού σχψν δὲ, οἱ ὃν τέμνεϑαεμεοίς ϑα,- 

ὕκασον δὲ ΤῊ εἰ ρυμιίνων, ἀπὸ μδῳ κορθ ̓ κὺ ηὸ ἐν οὐδὲ μιᾷ κοι 

τορφαισεὶ λέγέτοωι, ῃ εἰπῇ ἔσει, τῇ δέ προ οἴλληλοι Ἰούτων 

συμσλοχὶ καιτοῤρβοισίς κ εἰπούφ ασισ᾿ γίνεται, ἃ πσασας Ὁ 

καυτοῤζφουσίο ἢ ἀηέφασίς δοκεῖ, ἢ κω [ἐληϑὴοἢὶ ἡδυδὰν ἀνα ἢ Π 

δεκατοὶ μηδὲ μίαν συμιπλοκίω λεγομένων, οὐδὲν ἐπε ἀλι- 

94, σε ψ δύσ- ὅξεν. τοἷον ἀμθρωπτος, ΚΘυ κὸν, τρέχα, ὙΠ 
ΠΕΡῚ ΟΥΣΊΑΣ: 

ὙΣΤΙΑ δέ ζῶν, ἡ κυριώτου τοῦτο κοῖς πρώτων κοὰ μα, λίσο λε- 

γὸ μένη, ἡ μήτεκαϑῦπρκ μένου τινὸν Αἰέτοοι, μήτε ἐμυτρκ 4 

μεμῳ τιν δεν, Ἂ ον ὁγίς ἀνθρωτσοσ, κυ ὁπίο τσπος: ,δτε- 

ροδὲ οὐσίαν Αέγϑντοο, ἐν οἷς εἰδεσίν οὐ πρώτως οὐσίοι λίγ 

μένοι! αἱ ποῖ ρλουσίν. τοιΐ τοί τί καὶ τοὶ τῶν εἰσιν τούτων γϑύε: 
οἷ τι ὁ τὴς εἴνθρωππος,ἐν ἀδφ μὰ ὑποιρ χά τῷ ἀνθρώπῳ: λον 

δὲ Τοηε ̓δοισ ΠῚ ηδ ζῶον: δου τέρου ὁ ὁ1..)]] οἷν τοῦς λὲ τῶν τοῦη σία, 

οἷον ὕ (τὰ ἀγθρωπτος χρὴ γὸ ζῶον. Φανεροὺ δὲ ἐκ δῆ εἰρημεί 
νων. ὑγρηὶ οὧν καθ α᾽ τρκφμίνου λελϑ μένων, εἰναικοῖον (ἰ ηοὔνο-- 

μος μρὼ ηὸμ Αὐτὸν κατ γϑρεῖ τῶ ὑτρκφμένα "οἷον ὁ ἄνθρω 

γος καθ ηρχάμέντ μϑῳ λέγετου τοῦ τίνος οἰγθρώτου. ̓καίτΗ τὸ 

ρέ τοί » 1: ἼΥ "οὐγομιοιοηὸν ΥὉ ἀνθρορπορ καπῷ 1ῇ χίνος ὟΣ 

Ι 



θρώπρυκα τηγϑρίσεις, οἷ Ὁ λὸ γθοσὲ, ϑ τὴ εἰγθρώπου καποὶ 12 

τινὸς κἰνῦυ καυτηγοριθήσι, ὀηρύτισδρῦν, 6 ἀνθρωτός 21, νὰ ω 

ζιῶον» ὥστε, κρὰ τούνομοι ἡρῶ ὁ λό 295, κατοῦ 7 ὑτρκάμενο Ἰζοῦ, 
Ἰοδρηϑήσε. Τῶν λὲν ἐηρκάμένῳ ὃν των ἐσὲ ἐββπλέ δῶν, 
ἐτεϊονομα. ὦ ἄχεῦ λόλος κορῖανο φε Ἴα7 ἑνρκφμῶ, ἐπένέων 

δὲ ηοὔνο μια μὴ ἐσὲν κωλυᾳ κα]ογορέϑαρσρ τοῖς ὑπρκαμί 

ν, Ἂν δὲ λύκον οἰδυώειηον, οἱ ον ηὸ λίνον ἐν ὑποκάμίνῳ ὁ ὃν 

τὰ σῷ μιερ"τὰ ( αγοτορᾶτοοι δ ἱηρκάμέυνν. λον Ψ» σώ μα ' 

Δέπτκῦ σὲ λόηϑσ' 613 λευίεοου,, ἐδέπτο τὸ ἰμου ποῖ στ μάηος 

καηλϑρυθήσυτο, τασὲ λλαι "“ποΐν τος 51] ἔοι θ ὑπποκάμε 

ν᾽ λέλέτοοι Ω3 πρώτων ὀυστῶν ἢ ἐν ὑπτοκκφμένῳ οὐ ες 31: 
φανζρον δὲ 79 ηο, ἐμ ΟΝ καιϑύκ εσο προχήριζομένων, οἷον 

ὡς ζῶον ναι τοῦ "12 οἰνθρώπου κατη)ϑρξίαν, εἰ κκοιΐ κρῖ κρέα 

σοὶ Τοῦ Τίνος εἰνθρώπου κα" 9 ρηϑήσεα, εἰ ΥΥ κατοὶ ΠῚ 

δενὸς ἫΝ πχένῶν αἀϑρώπτων, δὲ κατ Η ἐγθροῦπτου ὁΛωσ: 

ἘΡ ΤΟΣ ηὸ χρῶ μι ἐν σα μιο: ΤΊ, δἰ κοιζ κοῦ ἐν {21} σώματί: ταί ̓  

μὴ ἐντέν! ἡ καϑέκοίσυν, οὐδὲ ἐν σώματι ὅλως. ὥςτε προλ 

Ἅρ Ἢ ποίυτοι, ὑτοὶ Ιἰιαὐὐπτοκφμιέντ, δὰ πρωτῶν οὐσιῶν λέγεταί, 
ὴ ἐν ὑπτόκᾷ μένῳ οὐ τοῦῆς ὅν, μὰ οὐσῶν ὀιω “ὟΝ πρώτων οὐσὲ 

εἶν, δον ἀστὸν Νὰ ἀζλων τὶ εἰναι. Τῶν δὲ διυτέροον ὁ ὀυστῶν 

μοΐμον ὀσίοε εἰδος 1 γδύουσ' ὅξην, {πον δ τῆς πρώτας οὐσί' 

υξὴν: ἐδῶν Υν οἰσισοδυ ἰνδ χες τίω πρώτόωυ οὐσίεεν τι βευγνως- 

οιμωτέρον Ἀὐ ποὺ οἰκφόχύρον. οἰποδοίν γδεῖδον μάλλον) Ἢ ἐδ 

νοσ' οὐγρόγδοισ, οἷον ηὸν "Τένοὲ εἰνθρωτον γνωριμώτερον ἂρ οὗ 

γοδοίν, εἰνϑερώ πον, οἰ“ποσεδοισὶ ἢ , ζῶον οὐ μϑὺ ἊΣ ἴσγον μᾶλ- 

λον Ἰοῦ τινὸς ἀνθρώπεδοηὸ δὲ κοἰνώχερον Μοὶ ηὃ 7  δίνεῖρον οὐτρ 

δεδοισ' )νωθιμώτερον εἰτρ δώσει δέμερον εἰηρδλδοισ' ἤφυν. 

ἔτι ο ᾿ πρώραν οὐσίαν διε ηὐ τοι ἄλλος ἀπποισίν ὑπρκειάϑα, 

νοὼ “ποῦν ποῦ τοῦ οἰ δλνα ἔκ τοὶ γτον τῶν κοῦ ΤΉ. ῥέ! ὅρα. ἢ ἐν οὐ -- 

χεόῆς εἰναι δ ποῦηο μά Λιδυὶ, οὐσίαι πρφαι αέγονϊαι ὡς 



δέ γε στῇ πρῶτοι οὐσίαν προς τοὶ οἴ ὑελλᾶ ἔλουσιν, οὕπω "μὴ ηὃ ἐἰ- 

δος πρὸς γὸ ϑιφοτ ἔχ, ὑηόκ φα, Ὁῷ νὸ ἰσδον τι γύνφ, τὸ μλρ δ 

γδύν καιτοὶ «ΝΗ εἰ σῶν ἐματηγο ρξἼαε, τοὶ δὲ ὄδιι κα τοὶ ὁ τς γὲ 

νών οὐκ εἰν τιορίφ 4 ὡς τὰ κρὼ ἐκ μυτῶν, ηὁ ἄσος Ἰοῦ γένοισ 

μάλλον ἡσία. Αὐτῶν σὲ Ὁ Τ εἰοῶν, ὃ σοι μά 8: γνύῃ, ὅὁσὲν μῶλ 

λον ἐπέρον ὑτύρυ ἐσία ἐσᾷν, ἐσὲν Ὁ οὐκφο τερον ἀρ εῶ σει 

κατ τενὸς ἀνθρώτου ηὸν ἀνϑρωτον ἐφρόγδοισ, ἢ 4 κα τοὺ 

13 τινος ἤτσσου γὸν ἔπσαον, ὗσαι τως δὲ κι ἐπὶ δα πρώτωμ 
οὐσιῶν, οὐδὲν μιϊλλον ἀσέρον ἑτέρου ἐσία ὄξήν ἢ οὐδὲ ΥΣ 

μάλλον, ὃ χὶς ἀνδ: σίου ὕδην ἢ ὁ τὶς, ἔφιυσ' εἰκότων δι μετα 
ποῖς πρώτας σίας, μόνο "3 ἄλλωμ τοὶ ἐΐδωι ποὺ τοῦ ὭΣ δῶτε 
φουρ σίου λέγοναν: μόν αν δῳ λοῖ τίω πρωτίω ἐσίαν π' 
κατ τ ρῦ μένων: ηὸν τίνα ἀνδν, ἐδν οὐ τσ δ οἱῶ χς τί ἐ 

52,ηὺ μϑρ. εἰδος ἢ ηὐ γϑυον οὐποδιδοισὶ, οἰκείως οἐπτο δ σε, δι 
γνωριμώτερον ποιίσε! ἀνδν,Ν ζῶον οὐηρδν δουσ΄. 9 δὲ κα λλὼν 
παρίντων, δ ἂν οὐποδεοῷ τὶς κἐλλο᾽Ῥίως ἔσο οὐπο δεοϊοχώσ, 
οἷ. ον λϑνκὸν ἢ τρέχα} ἢ ἄλλο σπηοιί ω ὟΝ τυϊουτῶν ἀσποσὺ δοισ' . 

ὧςε ἐκότως τοῦ τοῦ μόνα “ῬΑ ἄλλων οὐσέο Αέλϑν τοῦ" 
Ε τι αἱ πρῶται οὐσίαι δγεὶ ηὸ τοῖς γλοισ ἄπο σιν ὑτοκ δ ϑαν οι 

στὸ εἴ λοι, ποίν τοῦ κατοὶ χούτων και τη τὸ ρέϊ ὅθ," ἢ ἂν οὐὐ Ἴρῦτσ' 
εἰν ον ἐευθιωτοραν σία λέγοιήαι, ὡσ δέτε οἱό πρώτου εἰσίοι 
πρὸς τοῦ εἴλλα πσνέντοι ἀλουσιν, ὅγχω (δὰ τοῦ δ γεύσει ΠΥ 122 ; εἶδῳ 3 τ 

πρώτων ἐσ, πρ' πα λοιποὶ ποέντοι ἔχ κατοογύσων δ “πονΊα. 

7οῦ ὁ λοιπὸ κ ἀπο ρέαν: εηὸν Ὑὴ» τινα ἄνθρωπον ὦ ἐρεῖς λαμ 

μουτίκον, δ κοι κοῦ ἄνθρωπον μα ζῷον ρα, μρκουΤέοον [π 

ρέτ: αὐσουύ τως δὲ χρὰ ἐ ἐ-ππ| τῶν ἄλλων: Κοινὸν δὲ χατοὶ “ποῦ 
διϊδιᾷ σέως, ηὸ μϑεν ὑποκειμένῳ εἰν αὐνὴ ἐμϑρ » πρώϊν ἐσία 

Σ σιὲν ὑποκφμένῳ δὲν, ἔστι ἐκαθύπτοκ φμέυν τίνος “λέτετο: 
Τῶν ὃἧ διρυτέρων ὀυστοῖν, Φανερὸν μὲν κοὺ ἕπως͵ ὅπῃ ἐκ εἰ 
σὲν ἐν ἑπποκάμένῳ. ὁ Ρ ἄνθρωπος κου 9 κάμίνν μλῳ 12 



τινοτῤδύ ̓λέρῆ ἐν ὑπφρκάμίνῳ ν ἐκ ὅξινἀδὲλ ἐντῷ τὴν ῷ 
ὁ ἀνδεὸς 57). "ὡσουύτε νὴ νὴ γὐ ζῶον, καθύτρκφρῇ, μ᾽ “λέγ 1δη σινὸς 

ἐνσύ οὐκ ἔπδοὺ ζῶον ἐν τῷ τινὶ οἰνθρώπ, ἔῃ 3 ῳν ὑπρκφμέ 

νῳ ὃν των ηὸ μϑρ! ὄνοίμοι οὐσὲν ωλύᾳ κότη γορεῖ ϑοΖ ποτε 

"πὸ ὑππονφμένουνὸν δὲ λόγϑν, οἰ δι αστον. ΕΥ̓ ἡ δίεε λϑυτέφων 

ὀὐσίων "κατ γὸ ρείτοῦς κρῖο ᾿ λόγοσ τὸ ὑποκήμένου, "δὲ ποῦ 

γομοιηὸν ἐρὰ τῷ νὸν Λόγον. ἰκατο Ίοὐῦ Τίνον ἀνθρώπτ (κα -- 

ΤΉ γθῥησέι, μὴ ὯΝ 12 ζωσ δὲ οὐσοι τῶν: οὖς τῇ οὐκ. ἂν εἴη καὶ οὐσία 

"Ἢ ἐν ὑπτοκειμεένῳ: "οὐκ, ἰδνον δὲ οὐσίας 78 το' ἐλιὰ ποῖ ἡ ΟἽ δ, 

Φορὰ τῶν μὲ ἐν υποκημένῳ 2, ΟΥ̓ ν πεζον πος γὐ σέσπϑιω 

{ιοὐθὺ “ποκάμέ νου μδρ Σ λ2 Τὸνο σοἰνῦν, ἐν ὑποοκάμένῳν 

οὐκ. δετεοὐσὲ 3 ἐν πῳ' ἀνθρώπῳ Ὑὴ ηὐδέηπου), οὐδὲ τὸ πεζόν. 
προ ύλϑσ δε πε δ τοῦ δ 7 μσδγα φο ρσ. καιθοῦ δ αἱ 

ΓᾺ ΤΟΙΕ ἢ ἤυσεουν ρει οἱ ον εἰ ηὸ ὁ πέζον Ἀυιτον "13 ἃ αἰνὸν Μέγεποι. "μὴν 

ὁ λόγϑς 612 τσεῖσ κατηλϑρυϑήσωτοι ἡ οἰνθρωπσου ' εσεζορμ. 
ΔῸ ὄγην ὁ ἐνὸς. Μηνρρραηήέτω δὲ κὶ μιόϊς τοῦ μέρι τῶνεἐσ 

ὧν ὠὡτὲν ὑ-πποκ4 μένοις ντοῦ τοῖς λοι μη “πότε ἰνα Πειαιϑῶ-- 

ἐϑιρὴ κι ἐσία αὐτο Φασίεψν εἶναι, ἦ δὲ ὑτωτῷ ἐν ἑ-πποκφμέ 

νῳ ὑλέγυτο τὸ ὡς μέρη ὑπ λον 

πὶ λέ δὲ τοῦσ ἐσέοιεσ᾽, δι τοῦ’ διαφβοραῖϊτ,ὺ πρέμτο σίίυω 

νύ μῶ; οἐτοῦν τῶν λέγε “πὸ σοῦ δ» οἱ οὐχ τούχων καῖε 

Αϑρίοῦ ἦτο κατο τῶν ἀγύμων κα Τοτοροιζτοεὶ Η κου τοὶ Τ εἰ 

Ἄν. ἀπὸ δ »» 126 πρωΐε: σία, ἐδεμίαᾳ χα είορία ΓᾺ 
κασδυδενὸσ Δ᾽ ὑπαυκάμίνσ λέ ἐγχυπαει Τῶν δε διυπίρων 

Γ σέων, η μϑῳ θδος, κιουτοὶ “τοῦ! οἱ οἰηόμου κα] εἰδρθτον,γὸ δὸ γ' 

νος, ἸΏ ἡ κατοὶ 71 εἰ εἰσδισ', "(οἷ ἐκ τοὶ ΤΣ ἀ ἀγομα: υὐσουύπως δὲ (Δ αἱ 

δερας ο ρυι, κοὐ μιατῶ τῶν εἰεδῶν (Δ κοποὸ τῶν εἰηόμων καΊῃ 

[ὸ ροιτοι, ΔΝ ηὸν λόγον ὃ ) ἐποιδέ οι αἱ πρώτοίε ἐσίοι ηὸν ΛΝ 

εἰδϑίν,α "Ὁ πὸν τῶν γοῦν, νὴ πὸ εἶσος δὲ ηὐν ΤΣ ἡ γϑόοιο, ὅσοι ὲ ἰκα-- 

συ γον} κα εγορ) μέμου λεγέϊαι, “τοσούτον (Δκουτο τοῦ ὁ 



'πόκφ μένου ἐνθήσετοι, αὐσουύηωσ δὲ; ηἰρῖρ ηὸν ΝΣ δαφορωᾳς 

Λόονι ἐπεδὸ λοντοῦι πότε εἴδη, κοὺ τοῦ ηο μα. στιν μια δε 

γὲ ἦν κὖντῦ τε δνο μοί κοι νὸν νιοὶ ὁ Μόγος ὁ αὐὐηὸσε ὡς τί ποίν- 

Τοῦ τοῦ ὁ ἀπ δα οὐσίων μῶν Ὁ δαφο ζωὸν στυρωναί μων λέ ΓΕΤΟΙ," 

ὅσοι δὲ οὐσίοι δοκεῖ ηὸ δέχῃ σηιμεκήνν. ἐπσὶ μδρ οι) 33 πρώτως 

οὐσέῶν εἰγου μι σβήπτπτον "(δῖ εἰληθόν ἴγξν ὅτι υὸσέτι σή μοῦ 
νῴ' απο μμον δὲ κοὺ ὧν ἀριθμῷ τὸ δαλου μένδι ὅν. ἐπέσε δ βυ 

τέρων ὀιστῶν Φαίνεται μδῳ ὁ ἡμοῖ ὡς τῷ λύμιοτα: Τῆς ροσ- 

“ὀρέμσ, τ ὃ δᾷ γ: σή μαιῤμάν' ὅταν δ Εἰ ἼΉ ἀνϑφωπσο τὴ ζῶον, οὐμήν 

κε ἀλεϑύς, ἰλλα μιδελλον ποιόντι σἡμαΐμῃ. οῦ ΝΣ ἔν 721 οὐ αἱ Α,.- 

ποκείμεμον, ὡασύ ρὲ πρώτη ὀυσέοι, ἀνα κα τοὶ “πολλῶν ὁ ἣυ 

εὐώννς Δέγέτοι μον ὸ ζώον. "οὐχ εὑπηλῶσ δὲ ποιόντι σημιοιέ 

ν4. ̓ὡασε ρ ἡ. λευκὸν οὐδὸν δ) ἶλλο σῃμιοήμα πὸ η9 ἌΜκον, οἰ λλ᾽ ὴ 

"σο!οννηὺ δὲ εἰδοσκοὰ ὀγλόοι “τοὶ οὐσίαν ηδ “ἼΓΟΙ ὃν , αἰκβορίζῳ 

ποίαν γε τινα οὐσέαιν σι μοιόνφἐ ὁ, “11 "σλέον δὲ γδύ4 ἡ πῷ ἡ ἘΦ 

εἶ 24 ὦν εἰφυρισμὸν "πῸ] Εἰ τυσε δ Φ ὁώον, εἰπῶν, ἐπὶ “σλίον Οἵ- 

θη λοιμιβείν4 ἢ ἡ ηὸν ἄνθρωπον. Ὑ πούρ χε δὲ τοῦ οὐσίαι, Ὁ 
ηὉ μηδὲν οὐὐ τοῦς ἐνοιν Τέον εἶν οὐδ: ωγὶ ἼΡΙ πρώτῃ οὐσίᾳ τὶ ὃν ἔῃ 
ὄναντέον, οἷον σῷ τὴνὶ ἀνθρώπῳ, ἢ τῷ πέν! ̓ώῳ. τ σδὲν γδεδθην 
ἐναντίον, ἰδέγε ἘΜ ἀνθρώπῳ δ τῷ ζώῳ οὐσὶρ. ἐκ ἴδγον δὲ 

“τῆς οὐσίας “του το γ11ν κἐλλ τοὺ ἐπἄγλων γρλλῶν, οἷον ἐπὶ 

“Ζῶ "ποσοῦ . τ ἢ» δεσήχᾷ τῷ τρσθλῳ οὐδεν τιν ὃ γον» 72. 

ον εὐδέγε ἢ ς ἘΠΒΗ οὐδὲ τῶν Τυϊούτων οὐδινί: εἰ μι γ2δ- ηὸ "πὸ 

νυ ἡτρ ἐλίίῳ φαίη ἐγαντέον εἰν οὐ," τὸ περαΐΣ μικρῷ. ἐρὰ 
ἀφωθιαημένων -αὐσῶν, δ δὲν ἤξχν ἔνεντέον ἦδεν. Διυκῷ 
δεὴ σία μὴ ἐπσιδέχᾳ ὅϑαρ τὸ μοῦλλον μοὶ ηδΥτῆον. λέγω δὲ ἐχ 
χε δσίαἐσίας ὝΣ ὅι μάλλον μῦν ἡ ἴον ἰ σίου: “του μδρ Ἶ 
ὄρυταιὸ τί δὴν, ἀρῶτ, ἑκοίςσα ἐσέα του ϑὺ περ ὑὸν, ὅὶ λέ- 
τοῦς Δεύζλλου καὴ μον. οἷον εἰ 72 καὶ αὐῖν ἐσίε, αὐθρωπσοό. 

“ίεϊ ἐσύ μέξλλον ἫΣ ἡ ον εἰνθφορηρ:: τί οὐνηὸς ἐουνηοι!, οὗ 



τί ὑσέρο ἐ τύρουιοῦ ρέων ἐτέροι ἑσέρυ μεῶλλοι εἰνθρωρ: 
ὥασερ ὸ λιυκόνδξηνΐ ἀσερον ἑτέρου μῶλλορ νὴ μι ἡἼον λδυκομ: 

πον γιουλὸν ἐχέρον ἐἸσ ν᾽ μεξλλον τ ΜΝ νὰ κρὐτουῦ οὸ δὲ ὁ 
ρυν ον" μεῖλλον τὸ ν-ῆον λέγεται εοὐ ̓ Ὰ ηδ σῷ με: Λευκὸν ον, 

Δύκλον Αῶκον Λέγεται ΠΥ ἢ πρότερον εφιοὺ ϑέρμον ὃν, 

μᾶλλον θερμὸν δῦ ῆον λίγετρη δέτε ἐσέοι, οὐσὲν μᾷιλλον οὐ 

σία λέγε το, οὐδὲ ἡ ον. οὐδ γον ὁ ᾿ ἀνθρωπτοσ, μιδλλον αὐ τὴς, 

θρω-ποτὶ πρότερον Ἀΐέζέτοο, οὐδέγι ἢ Υ3 οἀγλωρ ἐσὲν ὅσοι σεὴν 

ἡ σέων τι ἐκ ἂν ἐπη δέ λρίηο δ εἰσίαιηὸ (μου ου ΚρΣ ηὸ ἡτῆον. 

εἰ λιςοιδὲ ἴσϑον "πῆ ἐσίας δογοεῖ εἶνου; ηὸ τοῦνηὸν διὲν εὐθεθμῷ 

᾿ ΤΙ ἐναντίον εἶμαι δοιστικόν, οἷον ἐπὲ μϑῷ βάλλων οὐδὲν 

ν ἐλ! πέρ ηὐ οίξσον ηροένεγίκεῖν ὅσοι μὲ “ν ἀἐσίαδ ̓  εἶρα- 

θμῷ ὃν δεγυτέκον ὀγανσίων ἀκδῖον ηὃ χβώλιοι, π εν 

γιὸ ταν ηὸν ταῦ οἰοιθμῷ,οὐ Λέγετοι λίυκον κρὸ μέλαν εοὐσὲ ες 
οὐ τπρᾶξις ᾶμί ΩΓ Τῷ δ ἀριθμῷ Φαύλο τὸ Ὕ απραιδοοί ΓΝ ὅσων 

τῶ σὲ πιθὸ ἐπὶ σῶμ ἄλλων, ὅσοι μὴ ξεν φἐ σία ἱ δέῃιὐσίαὶν ὄν 

φοινηὸν τ ἀριθμῷ ὁνιδοκ ὅκῃ Τ' ἐναντίων ἐσήνιοἱ ον ὁχέτὸν 

θρωπτος εἰς ἡ) ὁ οὐ ηὸς ὧν, ἐσὲ υϑὲ λάκκος, ὁ χίδῳ μέλας γένεϊ, 

Ἀ) ἡϑερμός, ἃ Μυσχροσ, νὴ Φαζλος,α σπουδαῖον. ἐ ἐπ Σ δὲ τῶν ἀλ 
λων ἐδονος Φαίνετοοιπὸ Ἰθίστον. εἰ αἱ ἄρα τίς ἐνίφοςι)ο ὧν λό 

29ν, κυ πίω δόξαν φοίσίςων τῶν ἐγαν χέων εἶμαι δοκπικας «Ὁ 

ᾧ αὐγδελοτῦς, εὐλεθής τοιὺ ψιυδα; σὺ. κέν εἰνουρ αἱ ον εἰ εἰλῳ 

ϑήσόω Λϑγϑεηον και ϑοᾳ Τήνου, δἰνοι σούν" γος οὐὐ Το, ὃ οὐὐ -΄ 

“ὃς οτὐσρὸς λάεος μυδασ ἔστε" εὐ σαλί τως δὲ οι ἐπὶ τῆς δόξει: 

ἂν Δ τι: οἰληϑὲο δὰ ξοι δι η ἣϑ καϑη ϑοῤχάνοι ἐν ἀσοένηοτοιὐ Το 

γψναῦ; δυξασεὶ τω οὐτίω περὶ οὐὐ το δοξλρῖ ὀχ εἰ [ δέ πε νὴ 

οι ηο πιοραϑά λο] Ῥ, δλλᾶ τ “γόπῷ δγαβέ ρᾳ πὸ μδῷ δ 

ἐπὴῷ ." ὀυσίων, οὐὐ τοῦ μι τουβοοίλλοντος ἥν ὀγαντέων δε τίκα, εἰ 

σὲ: ̓Ἴνχρον φϑίκ ϑέρμα γϑνοίμεμον, μετεβοίλλῴ. Ἴλλοι ὅ τοῖς 

ΡῈ (ΔΑ μέλαν ὠκλινκου, δκασου δοδον ἐπ Φφοιύ λῃ. εὥσων πως ἢ. 



"ἡ ἐπ Σ εϑὴν ζλλων ἔκα δον οὐδ μετοεβολὴν δελένϑρον. "τῶν, ῥ. 
ναμ τέων δεν χίκονξίνιό δέτε Λόκοσ' κοὺ ἐσόξοι οὐ τοῦ μδρ ἀκ 

ψη Τοῦ πάντα δγα μένφ “ρ δὲ πράξμρυτῦς κινουμϑιρτ, πὸ ἐ-- 

γαν" τέο “περὶ οὐ τοὶ γένεται. ὁ μϑῳ Ὁ λόλοσ' "γι μιέμᾳ γος. 

οὸς Τῷ καθη ϑαῤ γίνοιτο σξ πραμματοσ κινηϑένηον, 5711 μϑῳ 

εἰληϑήσ, ὅτε δὲ ψαδεσ Λέγετοε. “ὁσουύγως δὲ ποῦ ἐπὶ Τίς ΕΣ 

ξυσιῴρτε τῷτεπρόπῷ δον ὧν η τῆσ οὐσίαιο', οὐ κούτοὶ ΤΕ 

οὐ τῆσ᾽ μετοίο λίῳ, δλεκτικίω ΔΑΝ ἐναντίων ἐἰνο-εἰσί τι 

τοῦ το πέρα δέλογτο ηὸν λόγον Δ γὼ ὖξαν πος ἃ πῶν ἐ 

γεν τέων εἰν οι κα Ἐν ἀλυϑὲς δ Οὐ λολὸς κρὺ ἡ  σύξαι ἕ 

τῷ οὐτοὶ σιδέχραντι, τῶν ἐμανπέων εἰν ον δεκτκοὶ λέγετον: 

ἐλλὰ γί περὶ ἀτερόνηί τὸ πΐϑοσ' γεγεν δ πῷ ὁ δῆθεν 

ἐμοὶ ἄναωι ὃ μὴ εἰν ,ῬνΊῳ "δ ὁ λότος ὝΕΩΣ ̓ ψυδὰς εἰ εἰ 

λέγ: χοῦν 7 τῷ! οὐσηὸσ' λείετέκοσ εἶ εἶν οὐ τῶν ἐναντίων. ̓οὐτπλον 

ἔχ ὑπδυδενος, οὔτε ὁ ῥλόγος κιαν εἰ ποῦν, ὦ 71 κα ; δὺ ξεν. ὦ ὥς τοῦνκ ὧν 

εἴπ δειυτκοὶ χῶν ἐναν χέων, μαδεμὸς ἐνονχίου ἐν οὐὐ γο ἐσ' εἶ μο 

μδβου ποέϑους ἡ δέγε σία, τῷ οὐ τῆντοῖ ἐγαντίο σέχᾳ ὅν, 

γύτω, δείκ τίν τῶν ἐναντίων ἄνα: Λέγετοῦι γὐσυν δῷ κρῶ 
υἱέων δέλατοίε, σῦς λιόν ἐξο τη τοῦ, νὴ μελανίαν, Ὕ ἱκαςὸν ἢ 

τοί τῶν αὐτῆ δε λομβρετῶν ἐ ἐναντίων ἔνα! δοοτὶ κη δ τ. 

ὥρτείδιον ὦ ἂν Τἠσίασ Εἰ ηὸ τῶ τὰ ὟΝ ἐν αὐριθμῷ ὃν, Ἐάτνε "σίμ 

ἑαυ Τῆς μεταρολίω δεχτέκίω τῶν ἐναντίων ἐνολνσεθι μὃν 

ὅν ὑσέοις γρσοιῦτοο εἰρήδϑω. ΓΈΡΙ ΒΌΣΟΥ 

Τ αὶ ) γρσυῦ αϑρὰ δγωριαμέβ,οὸ ὃ ἢ σέωνε λα ΔΑ ἣν τ ἐκ, ϑέσίνἐ φ- 

λόντων πρὸς αὔηηλου, τ, ἐγουηοῖς μορί ὧν σους σήηκευταῦ ἜΣ 

ἐλόμ τ ϑύσϑμ. ΩΣ 2 ἡ δηωρές δ μ .οἱ οἷον ν εἰριθμον ΘᾺ λόγοσισ πω 

χέτῶ δ ρα μη, ἐπυφανφασώ μοι ἔτ εὃ πα ρεὶ τοι τῦό,ηὸ τῇ δὲ 

γον, «τῶμ μὲ ὺ τό ριθμε μορίων. δ διείν σι χοίνος δ ρουνῆροι ὃν 

σερυείσπε! χοΐ μόρίαι οὐὐἼ ὃν τοὸ πέντε ἐσχῖ δέκα. μόθνν, 
πρὸς ἐδένω ον δ βὰσιυ ἀπτοοτὸὶ πέντενὴ τὸ “περιπί: οἱΐηος Σ δεώ- 

ς 



οιϑε νὴ ἐἢ τοῦ ὁ Ῥία ω Δ τὸ ἐ ἔπιον ρὸν ἐδέναι νξδινον ὅρου σιρυοΐ 

πηι}: οὐδόλως ἀνἔλο ξ  ὑπέοιθμῦ κοινόν ρον λαβεῖν 3 μόθι-: 
ων, οὐ “γώριαμ, ὥντε ὁ 0 μϑῳ εἰρεθμὸς διωρισμε ὕξγνιὼ- 

τ σούγως δὲ νὴ ὁ κογοςιτεμδῳ Ὑξβενοσον ὁλόγοσ. φανερόν: 

κου πούμέ ει τοῦ ἐχὰ συλλαβὴ ρραλεία οἷ μρυκβᾷ: λέγον δὲ 

ῃὸν μιτοὺ Φωγίο' λόγον πνόμδρον: 'πρὸσ ἐδένα Υ̓Σ: κοιν ΣΝ 

οὐὐ ΤΩ τοῦ μόρια στιμεἔπτει γδλ κοι μον ὅρος προ δὲ οὐ συλ 

λαβο σερυοζππτου σήν" οἰ ζ καρ δώριῶϑ οὐὐ στῇ καϑέυ την ἡ Ἢ 
δ γρα μεμιη σίμυς χϑοὕξην. ὭΣ κοι, δρον λαρέν σημὴν, πῇ 

ὃν πιξ μόρια οὐ τῆσ' σευνοζ πε! μῷ Τὶ ὑπιφανείασ. θαι ρα 

χοῦ ἐῶ τὶ ἐπιπέδου μόριοεπρός τίνα κοι ὅρον σίρυοζητε! ωτ- 

τοι ὦ ἐπὶ 75) σιόμαηος ἐλ ἰοὺ λαρέν κοιν ὅρον, λύρα 

μὸν, ἡ  ἐπηφαίμφαν, πρὸ ἢ ἣν τος τῷ σῶ μιίηοσ' μόρια σίμθ ἀπε, 
ὅδε οι ὀχρόνοσ (λ δγότος 3 ἢ 2] ὅτων δὲ ν΄, λθόνος σευυ οἴ ππε! 
πρός τὶ ηὃν πωρεληλυθύτον Ἄ ηρὺς ̓  μέλλοντον πολιν ὃ 

ηοῆρς ἢ ̓ σίρε γῶν Δ: γατρν δ τινα τοὶ “τῶ. σώμμοιτ' μόθικεκοι 

τὸλ " προς τινεὶ κοι δ ρον σευυ εἰπε, οὐκῦν οἷ πὸ (ὦ ηότρῳ 

μόρια ἃ ἰκασέχφι ἐκασον Ω" σγῷ σώμα μορίων πρὸς Του, 

ὅρον δύ σέ [πη,πρὸς ὃν ἌΝ τρρτῦ σύ ματ' Διο “ρμαιῶς τί σέιρεχὺς 

ἂν εν (ἕσ δγόην πῇ ἐδ να κοι ὅρον αὐδτα μόρια, στρ άπ, 

Ὥ τοῦ μδρὸ ἐκ, ϑέσὲμ ἐ ἐλόντων πρὸ αὐλμλοι ΠΡ ἐν οὐτ' μορίων σὺ 

νέφνκαντο )σβ ἐκ ὁ ἐλόντων ϑέσέν"οἱ ον τοὶ ω ἐν ρα μεν μόρα, 

ϑέσίν ἔλφ πρὸς αὐμλοιύκουσὰ κὶ οὐὐ ΟΝ κερτοοιηρ νὴ ὀλοὶς ἂν 
διαλαβεῖν ἃ ἀηρδῶν" γι ἕκκαςον κεῖτο ὄν τῷ ὑπιασέδῳ.. Ὦ 

πρὸς γρίον μοθίον "λοι πῶμ σευυοάππε! αὐσαυτως ὃ ΤΥ πὸ 

Ἰδέτοντσέδα μύρια, ϑέσην ὄχ Τίνοί: δ μοι ὡσ δ ἂν ἀρ ουθεῖν : 

"ΕρυσΌν ἡρῦ τι εἰ τοῦτ, δι ἼΡΊος σερυαίσπτε! προσ αἴμλα, δι τὰ 12 το 

ρεῦ » ἡ στ το γότρν “ἐπὶ δά γὲ νυ αὐβιθμοῦ οὐ ἀνὲ 

40] τὶς οἰηρδξῖξ ὧρ' πὲ μόριο οὐτι 5ἐσ᾽ χινοὶ ἐ κἀπὸ οὐϊη 
λοι, ̓  κθγρρεηρῦ ηρϊἰτεπρ “οὐ λθι σικυοίπτε Τ' μορῥων-οὐ δὲ 



χοῦ Τῦ γόνυ ὑπορδρᾳ }} δὲν ἜΣ 1 χβονν μορίων, ̓  ὃ Δκὴ ἐδ 

ὑπομδρον, “πώς: δυηοῦ ηο ϑέσίν χὶνοὶ ξ λο!: αὐ μι οὔιο νυ. χυξ ξίν σὲ 

γ 0 θη 6 δι. ἔθνντῷ κὸ μα πρότερον εἰνον 1 χϑόνῦ, ηὃ ὃ δ ὑφέρομ' 

δὰ ἐσ}: οἰριθμιῦ δ μοι Ὡσ' τῷ ηὸ ὃ ηρότερὶ οὐβιθ μεν" τῶν 

διύο μᾺ τὸ δυο Τῶν,  ὅτω τοὐξίν τινα δὶ ἐ λοι 9 σιν! εἰ πού 
ὑυ λείβοι .2 ΘᾺ ὁλογο λεὐσουύτν. ΣΤ δὲν δ ὑτρμδρφῇ “Ὲ μιορί ων: 

αὐ ροτοέτε, δὰ οὐχ, ὅδ ᾧ τὶ Ῥϑ λαβέ. ὥς τῇ ἦκὸς θη οέσὶ 

Ἢ μορίων οὐὐἹ νὐγεμηδὰν ἐηρμϑῥ4. το μ' ἦν, ἐκ, ϑεσίν ἐλόντων, 

σιμρόφηκε Υ μόριζονντοῦ λιδβοὺκ ὁ ἐλόντ 9έσιδ' Κυρίως δὲ 

“στον, τοῦ τοῦ λέγξ μονα το εἰρυμδῥα: ,τοῦ ὃ οἴμοι ποόντες χρυ -' 

τῷ συμθεβηκόσ' «εἰς τοῦ τοῦ ) οἰηρρλύπτον τύσ', (ΑΔ τὸ αἴνο;.7- 
σοὶ λέγοι, οἱ ον Ἴρλὺ πὸ λέν λέγέτοσι ,τῷγε τ: ὁ ἐπιφάνψαν 70λ 

λέω νος ἡ πρά ξισ μαρκρού,τῷγε τ χβόν γον φρλιὺ εἶν οὐξ, Μοῦ; 

᾿ κόννσίσ ἡρ2λή. ὅ δ καϑένηδ τ «κο ςὺν Ῥυτ γρσὸν λέγ) οἱ ἰὰ 

ἐᾶν ἰηρόνδξύ τὶ ηδση τίς ἡπράξίοι, τῷ γόνῳ ὁ ρρενἐνἐουυστοῖ 
Ἢ εὐσωπεῶς οἰηρδυδι,α μ γὐλλλς. ἡρσῦν τὶ ἀηρόγδ, τῇ ἐπα 

γίᾳ δριξ σῇ δ δὲ νη ἐπεφανφα ἠνρουῦδ ἃ οὐ λυχὶ φήσειεν εἶ 

νοῦ! μὦρτε μόνοι κυ ρίωσ γρσοὶ γιοῦ ϑόυτο Λε [γέ τὸ εἰρερθραῖ ὯΝ 

δὲ οὐμων οὐσὲν οὐὐηὸ ἰιοοϑυξνηὸ, αὐ! ἄρα ἱι ὐτοὶ συμιβέξικος. 

στ ποσβύδον μὲ ἐμοινίον, ἐπὶ μϑὼ Ὁ» ἐκ ἰφωρ! μεν 
Φανεῤ ἊΣ ἐλένς ἐναντίον. οἷον τῷ Ὁ δεπσή χά ̓ "τῷ ἢ Ῥση χά," 

τῇ ἐπιφαινέιᾳ, ὰ ; τοιούτων τον : οὐδὲν ῥύδην. οὐὐ ὗς -- 

γάν Τέον. εἰμ οὐρα "ὃ "πὸλὺ τῷ ὁ ὀλίγῳ Φοιΐη Τὴσ θυ ἐγοῖμ 

Ἴ2ον,Ν ηὸ μέλοι “τα μηκρῷ, τοι τῶν δὲ οὐδένγξ “ποσὸν μέλλα 

μεῦλλορ ΡΝ πρόσχιοὐσδιεν Υ οὑθηὸ κοιϑοῤυηὸ μέλοι λέκπτοςἢ 

μηκρῦν, οὐλλοῦ τῳ! πρὸσ ἐπύρον εἰγοιθερεϑην «Οἷον "ὄροσ μϑῳ 

μείε ρὸν λέγεται, (εἐϊχρυσδὲ μετο Λη, τῷ πίω υϑὺ, Το μογέ 
γον μείζονα εἰ Εἰν οὐ: ΩΝ δὲ ὕλοτῆον ὟΝ Ἢ ὁ δ μογενοῦν. ᾿ οὐξε οὖν ἥρὺς 

ἐΤέρον ἡ  εἰναφφορεῦ, ἐπεὶ ἔτι ἰμεὐϑανηδ, μρερὸν Σ μέρ. λέ 
Δ9 70’ οὐκ οἴνου τὸ χῇ υϑρ δροσ μικρὸν ἐλέγετο." δὲ κίγτ 

ς πὰ 



χεδδ' μεγρίληνπολιν ὧν μδὺ “Ἷ κωμῳ φαμὶ “πολλῦσ δὐδ' ς εἶ 

γυμμὧν ἰϑή νος ὃ ὁ λέγουν ηρλλαπτλα σέ; αὐ Ν ὃ ὃν τοῦτοδι ὧν 

Ἢ ΓΤΝ οἰκίᾳ τρλλῦς ἂν ὃ τῷ ϑεαΐδῳ ὀλίγ, »λλῷ πλενς οὐὐ τῷ 
ὄντους ἢ) τὸ μι δέν χυια Φίππηχ Δέχαὰ ῷ ΩΣ [πων ἴρ σὺ 

σημιοόμφ τ; ὙΣλι ̓  μακρὸν, οὐστ μοιίμᾳ “ποσ᾽ νουὐο μιᾶλον 

πρόφτι: προ δ ὕπερομ ϑιωρέτο " τὸ μέ το, (ΔΩ μικρόν ὥςτε 

Φανερ 47! οὐὗ τοὶ ̓  πρόρτι ἐς. ἐτι ἔχντε θΡ τίς "ποσο εἰ- 

ϑοώ τοὶ ηοἱοίωτοῦ, ἐεέντε μὴ σεθν,ὐ το ἐσν ὧν οἰὐηοῖς ὀνοιν τον 5 

δὲν.δ κα δ μὴ Ἰδξην αὐνὸ κεσϑουη λαβέν, αὐρὸ πρὸς ἱτιὰ δῥαφί 

βέτδον: “πῶς δὺ ἄν "ουΊῳ Τί ἐναντίον ἐπι εἰ [ἤιε ἣν μεία Υ τὸ 

Μικρὸν, ἐναὺν τέ τε συμβησέῖ κυ οὐὐ γὸ ἄμα τοὶ ἐμαντίευ ἐπηδε- 

ααάδο, ̓  οὐὐ τοῦ ἑουυηοῖς εἶναι ὄναν τέο. συμιθαίνᾳ ὴ ηἡ αὐηὸ ἅ 

ἼΩΝ μέρρυτε δι μικρὸ εἶψαυν ὅτι» πρὸς πτ μικροὶ πῇ 

ἐτύρομ δέτε ηὸ οὐὐηὸ (ν μέηρι' ὡςε τὸ αὐ ηὸ Ἶν ἀκα ρον, διλιζρ, 

γερο τοῦ ηὃν οὐὐ γὸν ΤῊΝ Εἶν οἱὰ συμβοένφὸ ἰδὲ δυμιοὸ τοῦ ἐνειν τέσ, 

ἐπιδέ χε "οὐδ δὲν δόκει ἀμα τοὶ ἐγαν τέα ἐστεδέχε ϑομνοῖον 
ἐπὶ πὐσίων δοστμι μὲ δ τς ἐναμτίων δοκέν ε θνα: αὐϊᾶ πὶς ἃ 

μια, νϑσεῖ οι ύ Γουῖν 4.οὐ δὲ λυ δι μέλαν ἰφὴν ὀέμιαι." δὲ τῷ Ὁ 

ἀϑλὼν ἐδὲν ὥμα τὸ ἐνωντίω ἐπιδέ χε τοῦ: κοὺ οὐὐτοῦ δὲ ἕο 
σοῖς συμιβαῤνᾳὲ ἐναν Τήοι ἀνα ρ τ ἢ μίχι τῷ μικρῷ ἿΞ 

νων Τίον, ἣὴ αἰὐηοὕξην δ μον, μισὰ μέλι, "οὐ μιαρὸν. καὶ οὐ"τὸ 

ἔουυ χω! ἣν ε εἴμ ἐναντίον - . οἰλοὶ τῶν ἀδυλεύτων ἐς}ν οὐνηὸ ἐ-- 

οὐ τ κω εἶναι ἐναντίον . οὐκὔβην ὁ ἄρα: ηὃ μέτα τ΄ὰἪ μήϊερῷ 

ἐναντίον: οὐδὲ ηὲ ἦ: πολὺ τῷ! ὁ λέγω, «ὥς τε εἰ μοὶ "ὦ ἊΨ πρός 
τῷ ταῦ τα τὶς ἐρα, ἰλλεῖ, “τῶ “ποσου!, οὐσὼν ἃ ὀνγαιν τέομ {ξ4. μοΐ 
Δίςοι δὲ καὶ ἐνοιν Τιό τσ τοῦ ποσον! περὶ τὸν τῦ"πον δοκεῖ " 

ποίρ λέν. ηδὶ ἄνω τῷ ) κοαίτῳ ἐ ἐναντίον τιϑέασιν. πρὸς ηδ μέ- 

δον ̓χύραν: κοί τῶ λέλϑν τε, δε δϑοὶ ηὸ "πλείςην δαφοισ' 1: μέσου 

πρὸς σοὶ πέρατα 1 17 κόσμιν Ἐν: ἐοίκασὶ δῷ ἄλλων ὀγαντί 

ὡμ ὀθήσμον οὐ ζαυ χων ἐπηφέρήν.το ΝΗ Ὡλῶτον ἐπ ΠΝ 



ΠΣ ΚΣ τῷ οὐχῷ εἰν 4, ἐναν"τία οίφον. Ουδοκοῦ 

ηὸ ποσ' ὑπ) σέ χε τὸ μαΐῖον διηὺ ἡ ἴον οἷ ον ηὸ δύση χν' ἐδῷ 

ὅν ἐ τε ὲ ἑτέρ᾽ μιομήον δέσσηχυἐδῶαι 5) ἀριθμέ, ε ον τρῦ 

Ὅ α ἢ “τόν Το δ δὲν ῥιούμρν πίντι Η ὁ Ῥιαλίγέ ὁ εὖ ὃ τὸὶ πέμτε Ὡ 
Ῥιῶν οὐδέ ὁ ὅγχεῦνος ἐπεῤ ἐτέρσμελλον Χο δαί. . γὸ ἐπὶ Ἑ 

εἰρερϑῥων ὅλως οὐδενὸς ηὸ πθ  έέρνΣ δκ ηὸ ὑγῆον λέεί) ὥςτε τὸ 70 

“ποσὶ κ ἐπισέχε ηἢ μέλλον Ὕ ηὃ ἡ“ γ.: ἴσνον δὲ μιοέλισος 

7: Ἰρσυῦ ἐσὸν γι δι ἄνισλ λέτε ββ υκαρὰν ἢ: τ εἰ ρηνῇ 'πτοσῶν, 

ἰσύντι Δ ἀνισλλέγ{}.οἱ τ χὸ σῷ μοι, ἰσύνπι διἄνίσον λέ. 7), 

ὅμον ἫΥ ΣΌΣ ἦσος ἊΝ ἀνισ' 9 λέ ὦ ιὠσουυχως ἊΣ ἐσσὶ ̓  ΕΝ Ῥ 

ἐνθέντ' «καρ ἰσύντε δι ἄνισον λέ) ἔθ λοι ὕγδι μή τρσοὶ, 

δ που λυσίξαυεν Ἶ σὺν Τί δι ἄνισον ν λέ ἀδ".οἱ Ἴ, ἐδγοίϑεσ' [σῇ 
“7: δ ἄνισος ὁποίνυ λέ. ἀλα μια λλον ὁ μιοί αν ἀνομιοί δέτβι 

"ὁ λϑυκχὶ Ἶδον “4 δ ἄνισον ̓  “ποῖγυ εοὐλλὺ μοιον Ἵ ἡ  οΥ ΤΩ ΠΟ σα’ 

»χῶῦ "πόσου! μοί Λέσο ἐν εἰη ἰδϑον ηὸ ἦσόν τὸ (Δ ἄνισον λέν. 
ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΒΡΟΣΤΙ» 

ρὸ οτὴ δὲ το τοϊοιοτος Λεϊι τον όσοι ουὐ τοῦ ὁ ἐὐέο θην καὶ ὑπέρων εἰ 

νυ έγατοενὴ ὁππωσδιινοζλλως ρος ἐτέρομ: οἷον ηὗ μέβ (ον, 

γὔϑυσέρε ἐςΖν ὑσέρου Διί, τινὸσ )}ν μέϊφον λέϊετορε; δοῦν ω 

δηρλίσίομ του σέρ ὅν ἐ ἐπέρου Μέτετου "πηνὸσ κ ἡηῶλος 

σίον λόγετου ὠσουύ χω; δὲ νιοῦ ὅσοι ἄλλα γι [οὔ το ὅδε δὲ καὶ τοὶ 

γριοΐδε ἔχ πρός, δὲ. οΥ ἑξισ, διαϑεσίο, ἐπέρτέμιν, ϑέσίο: πανέν 

σοί Υ» τὰ εἰρημδρα αὐτῶ, κἀπέργγερ ὁ ἐπέρων εἶναι Λέγέτροι ̓  

ὁππώσύτωυ ἀρνὸς πη δ ἐτέρον: το οὐκ ἀλλόχενδ» ἔξ, ΠΝ 

ἐξιςε εἰν οἱ έλετα: μὴ " ἐππέσθ μηςτι νον ἐπησημνι ἐϑσί», { 

μός ϑέσύσοὶ τολλο δὲ ὠσπυσωσεπρύς 972 Κνέσεν, ὅσει αὐτοὶ οἷ 
πίρἐ σαν ἐσύρων εἶναι λέγει οπτοσύυυ ἄλλως πρὸς ἐχίρον. 

οἷον ὄρος μόι λέκατοι πρὸ; «πέρην: πρόςτι 55 μεπελέϊεποι 

ἢ ὀρορί (ἃ τὸ ὅμοιον, τινὶ ὁ μοιον λό: Ν πόλλ δὲ τοὶ Ὡοἱ οὐ -- 

τρρ ὡσουϑ τως πρὸς τῇ λέ: ἔς: δ νὴ ἥ οἐνοίχι λίσίο, Ἡοῖ ἡσρί“" 

ς ἐχτ 



δὲ δι δι "ἰκαϑύσρα, ϑύσεις τινές αἱ ἼΗΙ ϑέσέῃε τ πρῦοτ: ηἣ γεἶνα 
κύῶν ̓ ἐ σϑζνου! ἢ ἡκαϑήθς, ουὐτοὶ μ᾿ οὐκ εἰσὶ ϑέσεις. "πῶρωνυς 

μῶς ὃ οἱτὸ δ εἐἰρημδμων" θέσεων λέίλϑν Τοῦν- ὑποόρχ ληὴ ἐνοῦν 

τιότησ ἐυτοῖς πρόφτηιοῖο οΥ ἄφετε ΤΣ κοτε 

ρον ὃν 3 προ τεισι ἐπερήίμη οἰ νοΐ ᾳὶ πᾶσι δὲ Ττοῖσ' πρὸ 67! 

ὑπαρλά χοῦ ὄνον Τί! τῷ ΡΥ» δυηρλοισίῳ, οὐδέν ἐ ςν ἐνειν"τέ-- 

ον" ὃ τῷ  Ῥυσλασίῳς γὸ μα ύτων: εἰ δεν δ δοκεῖ δὲ (Δ οὐ μοΐο (Σ 

οὐ ἡ ον ἐπιδέχι ϑν' τοῦ πρόρτι: ὑμοιον ῥιοίνομον μᾶρλὰ 

ἃ "ἴον αετον, δι Ἴσον Θά ἄἀνίσον μιδίλλον μοὰ “πῆον λεία τοῦ, ἑ 

κούτερον οὐ πρόοτἱ ὃνυχό ἐς δ ὑμιοι ΟΥ̓ ίνὶ ἘΠΕ Το λέ), 

τὴ πὸ ἀνεδὺν «τινὶ εἀν σον» ποῖμτα ὃ γος πρός τὶ (πιδέλᾳ τοῦ ηὃ 

μᾶννΝ ονὸ υὸ ἐεῖον. “δὴ κ δυπλάσίομ, ου ) χέ ἢ μοζῦλον νὴ ἡ 

διαλεΐσιον ΠΟΤ γε έγων ἐδέγ. Πιΐντο δὲ τοὶ πρόςτί προεὰῤ 

τιφρέφοντο λέ}, οἷον ὁσυῦ λοσ' δεαπύηου δοιλος δι δδι σός 

τε: σου λὺ δὲ ασύστης Δί} νου» μοὺς γὐ δυπαλασίον καὶ μί σῷ δγ 

"λάσιον μὴ ηὸ ἡμισὺ δυσλασίου ἡμισυ«ὃ ὃ μέζον ἐλούῇο- 

νος μέιζου. κοὺ νὸ ἐλοιῆϊον μείζονος ἐλαῆον. εὐσουύχως δὲ ὟΣ 
ἐσὲ αἰών: “πλίω τῇ “πτωσεὶ, ἐνίοτε δυοίσει καιτοὶ “τίωῦ Λάπ 

ξιν οἷον κ Η ἐσιςή μὴ ἐπερητο ἐπ σιση μη κίκῦ. ἃ νὸ ἐπσισητι 

ἐσπσξη μι ἐσ σΝν, μος κα ἰ αὐαθησὶς οὐ αϑη:“το οὐαϑησίς, (Δ ηὸ αὐ 

Αϑμηὸν αὐαθήσε αὐάθηηον οἱ μον αὐξνίοτε ̓  ̓  σξφοῤτιερίφψν. 

ἐὸν μὴ οἱ ἱκείως προρὺ λέγε εἰ γροϑθῇ, εἰ λα ὁ δγαμα εἶν ὁ 0 ἀῆρ- 

δυσδούτιοἶον ηὸ περο ἐὰν εἰτρδοθν δον ιϑύς, ἐκ. εἰντιερέφᾳ δρ᾽ 

ν1 περ }ν οἰκείωσ᾽ ηὸ προίν ἀτοσδύ) πτέρον ὀρνιϑόσ: 

“δὴ ὀρνίς, ταύτη ηὃ πέρὸν αὐτ' λετέτοῦι καἰ πτέρωγόν 7:1ν- 

γρλλῶν δνὴ αὖων περαῦδεν ἃ ἐκ εἰσὶν δρνιϑε ὥς τεὰρ οἰηρο 

δὲ οἰκείως (ἃ δὐτιερέοφ: Οἱ ον ηὃ πτερὸν ἽπΕ βΩΤοῦ πέρον, μὴ ηδ᾽ 

ππτέρωγὸν πρέρῳ ὁ περωγμ. Ἐνίοτε: ̓  ἡ (Δὸ ὀνομικηρη εν Ἰστσ' 

δου κοίδον, ὠμ κῷ ΜΝ ὦ . ὄνομα προτὸ οἱ κείως εἰπποσιϑεί ἡ: 

οἷον γὑ “πηδοίλιον “χρῇ “σλοίου ἐάμ οἰγρδοθν ἐκ, οἱ κείος ἡὶ οἰσσὺ σὰ 



εἰς νῶ) δὰ ἡ “πλῦ (9 νι ταύτη ϑηὸ “σηδαάλιον λέγ ΣΙΝ 

“ρλοῖ αἰὧν ἐκ ἤξεσσηδοίλιοι: δε ἐκ. ον χιφρέφ 4. ηὸ ὴ σλοῖον 

λίμ ππηρελίχαπλοι ον, αὐ ίσως οἰκ4οτέρακ ὃν ἐη οἰηῤσοσές εἶ 

ζχω “πῶς ἀπο δυθεῖν ηὸ “σηδολὰ, σσδοι Λέω ΤΟ) “σηδεέλίον, ἢ 

ὑππωσοῦμ σὐγωσ, ὄνο μοι » οὐχ εἰ τοῦ! "δ αν τίσρεςᾳ γε, ἐεὲν οἱ - 

καίως κἰηρ δοθ᾽,τὸ » ἘΣΤΟΝ πηδαλί ῳ σις φῶ 

σου τῶ σ’ ὃ δι ἐπὶ 2 οἰγλχων.οἱ ̓  "Ἢ κεφαλή, οἱ κι 4 οτέρω; δὲ οἐ.- 

ηρ δοθείη δον ον κεφαλή, ἡ ) ζώγ οὐηρόυδο μϑιύη, 4}}5} ἥ «ώ 

ον ἐεεφαλην ἐχφ πρλλαλ τ' Ἢ ζώων κεφοιχοδκ ἐχϑ εὅ τω )φᾶ- 

στὰ ἀυΐσιτι: λάβοι οἷ ς μὴ κε τοίη ὁρό μαιτο, εἰ απὸ ἢν πρώτων, 

μ᾽ προς οὐ τοὶ ὸν τιορεφῦ σὶ χίθείη τοῦ ὀνο μιατοῦ. ὥςπερ. ἐπὶ 

τ Ὑ προάρημδιρων οἰπὸ το ποῦ κυ ἜΡΟΝ ὅν. οἱ} “Τῷ πσηδες 

λίζ ηὺ “αὐδυλιηον; “ποΐν τοῦ ἂν τοὶ πρόφτι ἐάγαέρι οἰπκείωσ' εὲ 

ΜΕ “πρὸς οὐν τή σρζοβοντο ἣν “γῶ ὁ ἐπε: ἐάντε πρὸς "δ 7υ λον 

οὐ 70 δε οδδῷ τούε,δα μὴ προσ’ οὐὐηὸ ὃ ̓λώῶ. διε οἷν τικρ ἐφ 'λέ)ῳ ὃ. 

07] σε ἢ: τ' ὁμολογουμδρῶ; πρὸς δὺ τιϑρέ ζοντο λεγομῇ, ΄(Δό- 

γομο τς ουρηοὶς κάμϑμων ξσὲν ἡὐτιφρερφ, ἐκν πρόοτι Ὡ σύ ι- 

βεθηκότ' οὐ δὉ οἷ τοι! .(δ μιὴ ρον ἐδυξὸ ὃ λέγίβ οἱ οἱ οὗ δουλος, 

ἑοϊε μὴ » δεασθησι οἐηρ θῇ, αὐἶγε ανθρώτρυ ἡ 1 δέηο δον, ὁ ον υὸν ἢ 

κότων, ἐκ αἰντιερέφφ σὲ θα ὸν λί δ ἀνθρώτος δου λου 

ἄνθρωτρσ- Οὐ οἱ ἰκοια ἡ οἰπύσ)σίεἰην. ἐάν δώ! [οἱ κέως οὲ 

ἡρδεδο μὴ ἢ ρος ὃ λει, ποῖν τῶν περισέρου μή΄ Ἢ αὖων ὅσες 

συμιβε(εκύτοοςς ἜΣ κοτορλιηρ μῆ 2 νην μόν προεΣ ὃ οἰπεσίθη, 

οὐκ ξίως αἰεὶ πὸ 'αὐν φηθήσί5.οἷ ταν ἢ δὰ ἐὰν πρὸς τ δεασότ᾽ 

λέ! υεθισρυ μὴ [ αὔγων εἰ τοΐν τι ὁσοι συμβεβηκότοι δ τῷ 

διασυτηοῖον ηἢ δύ ρσν εἶναί, ῶ ηὉ ἐσ σημ ἔδυκη σίκῷ, Ὁ τῷ οὖν 

θρώπῳ. κοιτολιομϑρα ὃ μονὰ 12 δὲ ασύστην εἶν ον ἀεὶ 0 δῦ Ὰ 
πρὸς οὐ ηὸ ἐηθή σῇ ὁ οὴΥ δούίλος δεαυόῖν δοῦ ΔΛος λέγεται: ἐἰἂν 

δἴγε με οἰκείως ἀγ δοθῃ πρὸ ὑπότερον λίγῷ, πέθιαν γεμίῇ 

μῷ οἴνων, κου τρζ διε ῖρμδρ δὲ μόνῳ 12 ρος δ οὐ πεδύθη, ὁ ἐπ. 

ς ΕἸ 



δήσοῖ, "πρὸς οὐ ηδ' οὐσαοϑεδύιϑω ὶ ἀδυῦ δὰ ἰνοῦ, νι ἘΝ περ ρν! 

θγσ΄:δι πσέθίη ρἠδϑω “τοῦ εἶν ηὐ δὲ ασύσχην οὐηὸν αν Σκ ἔχε σου 

λος πρὸς δρδὺ ἐεϑησίθ, μὴ 9 ὕνηος δειασύγρυ, ἐσὲ δουλύεὔξον, 
ὡσαντῶς Ὁ 1“ ὀρμιϑ' ἐπτοιηρήϑω ηὁ πτεοω τῷ εἰναιε ὴὸ ἔτ 
ἐρρῶ πδπερ πρόρτένμη Ὁ» ὁνγος ΠΕΏΘΟΝΙΣ σὲ πρεὸ ἤσουν χὲ 

νύν (ὥςτε διέ μδν οἰσαχο δοῦν οὐ προς ὕταοτι οἱ, κείων λέγί)κἂν 

ΓΞ ὀνοίμο ἢ ἢ κείμεν δ ας δὲ οἱ ̓  ; εὐ τ οδοσίσ᾽ ἥνώ. ἑμμῦνς λιεἶναις 

καίουν ἴσως τ ραων ον ὅχω 9 ἀπσοδιδομϑῴων, φανεῖ ὅτι 

πρέντο πὸ 700 Ὁ 7| 1 πρὸσ έν ξρ: ρα τα Λτί). Δοκέ: ὃ τοὶ 

πρόςτι ἄμα τῇ Φύσει εἰν ̓ Αἐπὶ ἐῬῷὨΒ πλέων εὐλυϑερὔξην; 
ἐπίνίων δεὴκ ἀλοθές: ἅμα ΔΚ δυπσλασέον τί δ: κοὼ ἡ μισύ» 
μὴ ἡμίος ὄνς, δυπρλοισίον (1 ΚΑ δεατόγρυὀνηος, δα λόφι, οὺ 

δούλε ὀγηὸς δασύτης ὄξίνιδμοίωσϑ υ ηο! ὁ (Δ τοὶ οἰδρι" κρὰ 

σύμυ ἀν οϑ ρξιτοίι ὃ τῦῦ τοῦ αἰγνλαι τ ,)ὲ ὄνγοσ δυσλαισίε, οὐκ 

στῶ ἡμείσν' ̓  ἡμέσωος μὴ ὁντ οὐκ ἔξοι δεπλοίσιον εὐσουίχωσ' 

ἢ (Δ ἐνὶ τβ ἐἔλλοον ὅσο "χορ! οἵω τοῦ: ἐκ ἐπὶ “σάντχων δὲ ἕ Ἴ πρόοτῇ 

ἀληϑὲσ δούς εἰ ηὐ ἄμα τῇ ἢ φύσει εἴνοι, ηὁδ ἐπα οπιηὸν πρότε 

δον Ὁ δύξφι ἼῊσ ἐπεφή μεσ ἀνα, ὡσ )»ὲ ἐπὶ ηδ λιν ηρος- 

ὙΡΡᾺ λόντων Ῥ Ἢ πραίμμοι τῶν πὸσ ἐπιρημασ' Ἀρυμβαψομϑρ: 

ὑπὸ λίγων νά εἷν ἢ ' ἐπδυδενοσ ᾽στὶ τὴ ἀν,ὕμα “οἱ ἐπσίςη 

τ τίω ἐ ἐπσισήμην Ἀνομϑῥην"ἐτι ηὃ μϑὺ ἐπισπηὸρ οἐναίβεσ 

θὲν στυύ αν οἱ ρΕὶ ᾿ πίω ἐπ σης μὴν ΝΣ δὲ ἐπχτςη μὴ ἐὶ ἐσίφησον οὐ 

σεμροενοιρει: ἐπι ςη Τ δῷ μὴ ὄνετοσ οὐΐε ἐστοῖ ἐσισήμα . οὐ- 

δὲν σ' ΝΣ ὑσδῦς ἐπασή μην ἐπσι στ μη δὲ μὰ οὔσης, ἐσὲν κωλύᾳ 

ἐπιςπηὸν εἰν ουλνοῖον κὺρ ὃ χρ ἰεύκλου τεπραιλφονιημόσ: ἐχέ 

ὅν ὁ ἐπερηηὸν ἐπι σιμὴ μὸν οὐὐ τῷ οὐκ ἤξιν οὐδίπτω, αὐντῦσ' 

δὲ ἐπαξηντόν ην ἔτι ζώου μϑῳ εἰναι ρεϑένντος, οὐκ ἐσσι ἐ 

πισημμ: “Ἢ σὲ ἐ ἐποιρητῶμ “πολλὰ ἐνδόλᾳ τον εἰν οί - "μοὶ οὐ’ δὲ 
»χϑύ στο! σ᾽ δι τοῦ {5} “τὴῆσ αἰκθήσεως ἐχφ μη δ αὐάθεντον πρὸ 

ΤΡ ΤΗΣ οὐάθη σὰν δοχκέ εἰν Ἰωὼὸ μα ΜΑὶ ̓ὶ αἰαϑηηὸν ἀν ρίϑ". 177... 



να ρει ἢ σίω αὐοϑηδίν, ̓  : δὲ αὔοθησίσ'ηὐ αὐοθηὸν υἱ στυανουρξ, 
αἱ ὅν αὐαθησεῖ: περὶ σώμει, μρὺ ὃν σῶ μαι γί [εἰσίν. αὐόθητῶ δὲ 
οἐναρφεθένγρσ, ἄνουν ρέϊτο γὴ ηὸ σώ μι, Ῥδαῤοθητῶν ηὁ σῷ μιοῖ." 

στ μιρυστον ὃ μ᾿ ὁ δνντορ εἐμα ρεῖτοοι δι αὐ᾿ϑηισίστὼν τε σευ νοι 

ρει!  ηὐ αὐ αθηγὸν “σίυ οὐαθησίρ' ἡ δέ γε αὔαθησίς ηὸ οἰαθημηὸν σὺ 

γανο βε!" ἢ. ζώου} ἀναιρεθέντος, αἴϑησίσ μδῳ ρένοτι ρεῖ τορι 

οϑητὸν δὲ σοῦ σώ μια: οἴορ θερμὸν, γλυκύ" “πόρον, γιοῖς τοὶ οὖ;  οξ, 

πρίντα ὅσες ὕξὴν αὐϑατοά. Ἐ τὶ ὁ μδρ αὐσθησίς ἅμια τῷ αὐνϑε 

“πκῷ γένετο, ἀμαλ τῷ ζωῳ γένε τουενρὸ. .) ᾿ αλαθηισίσ, πὸ δέτε αὐ 

ἐϑη τὸν Ὑ51 ὝΣ πρὸ “72 ζώον ἢ αὐαϑησὲν εἶνοιι πῦρ Ψ» ἢ ὕς- 

δδο ργοὺ τοῦ το! ἰκῦ το ὁξ ὧν καὶ πὸ ζῶον σειυΐσοιτοι ΝΣ κρὰ πρὸ 

7) ζῶον ὅλως ἢ οὐ όϑησίν εἰνοαδεὼς τ πρότερον ἂν τῆς αἰοϑηΐσε 

τ, ηὸ οὐ Θ᾽" ηῦν ὄνου δυξφεν Ἐχ4 δὲ  εὐπερίειρ, πότερον 

σεμει αι οὐσία. δῆ  πρ δ: Τῷ “λέγετον κατούησερ δκό , Εἰ γουΐσσο ον 

δά χα τοῦς ἐπεονεαν ἀγα ῥηδείγι λυσίωώμἐ ἐπὶ ἡ μὲν ))ὲ δ: πρό- 

σῶν ὀυσεεῖν ἀληϑές ὅξην: οὔτε δ κὶ τοέδλα οὔτε τοῦ μέφιῆϑ πρῶ 

ἐαρλι ὀυσίκίν πρόντ! έτέτοὸ Υ̓γτις ἀνθρῶποι, οὐ λέ φ δον 7, 

νὸς τὶς ἀνδς ὐσδὲο ἢ τί: ΗΓ νθρ: δὺς ὡσου τῶς ὃ Ἂ συξ μέρι: 

᾿  Υ τὴσ είς, οὐ λέ γέτοῦς χήνος τὶν χεὶρ, οἰλλοὶ τινοσ χεῖρ, Θ 

Η Τῇσ' κεφαλὴ ου ̓ λίγδον χὶνὸσ τὶσκεφουλϑ: δἰ λλοὲ χίμοσ' 

κεφ αλϑ: ὡσαύτως ὃ μὴ ἐσ: Σ λιυτόρων ὀυστεῖν. ἐπέγο νῷ 

ππλείσων. οἷ ν ἄνθρωπον, ου ̓ λέγίϊ πιο ἀνϑιρωππος δὲ ὁδξε, 

ινὸς Θοῦσ: ψ  ὲ ἡὐ ξύλον, τίνοσ ξύλον, ἐλιὰ τιροσ Τή μα, 

λίγίϊα ἐπὶ μδῳ ΡΝ ὅσο! ούτων, Φανερο ὅ 1! οὐκ 1 ἕω 

πρός τί; ἐπβνέων δὲ τῶν λευτέρωμ ὀστῶν ἐλ οἐμώσβοτα 
ΠΑ ὝῚ ἰκέφαλι τινὸς λέγεῖωι κε αὐλή αὶ ὁχθ,7ι- 

γὸς λεγεῖαι χεῖρ: κοὸ ὑκάϑον τῶν τοίούτων. εὗστι ταῦ -- 

χρό τῶν προ], δύξφον διὸ εἴνο" ν υϑὸ ὅν] ἱκανῶσο 
τῶν προεῖι ὁ ὅθίσμεος ἀσσοδέ δον ἢ τῶν πρόνιν χοιλενπτῶν, ̓  τῶν 

ἀφιυϊαάίτων “ ηὸ Δόξα. οὐσ' οὐδε μια οὐσί «γῶν πορύστι λί- 



κέταανεὶ ὃ μὴ ἱκανῶς οἐλλζον χοῖ προΥτί, οἱ ; οὐ εἰνου! τρῶν γὸν ὅδε 
τῷ πρόςτι “πῶς χά. ἰσῶσ' ἂν ὀηθείι 2 προ τοὺ προ. ὁδὲ “Ἴρύχε . 

βος ὁθίσμεος π' Ῥαικολουθέ μὲ με “ποσί γαἴεπρόρτῇ. ὁ μήν εὐ τοῦ όν 

δ} υτῷ πρόρτι οὐ ποῖ εἰναι, γϑοιὸ το ἀπσέρ δξν « ὑτίρων λίγε 

ὅϑεωἐκ δε ήτων, δῆλόν ὑξηῦτιἐάντιρεἰδῇ υὐθιαμεένω; ἤξ πρός 

72, κοὐ γοέξνο πρὸοὺ λέγόται υὐριαμένως ἀσυτοιιφανέρον δ ὅς 

ὁξ κὐ τῶν ὕξὴν.εἰ δ οἱ δέτισηὰ δύ χό,δ Τὶ ὕ37 53 πρόντο: ὕεια 

νοῦ γεῖς πρόρτι ψιύνηὸν τῷ πρόττὶ “πῶς ἰλήν. 7 15) οἷ σὲ πρὸ 
ἢ 1» “ὡς ἘΧΦ' "Εἰ .}» μὴ οἱ δὲν ὅλως πρὸσὃ 1δηρ’πτῶσ ἔχά, ἐδ 

πρός τη ηὸ πῶςἰ λέ εἴσωτοίε: "ἡ ἐπι βὰς καϑύκαφοοῦ δῆλον δ 

ὅ τον. οἷ οὐ υὸ δύτι εἰ οἱ σύτίς ἀφωρῥαμέγως ὁνχὰ ΤΣ συφλοίσἑ. 

ον δεύτου δι ολεΐσίον Ἵξιν, Α᾽θυσ' εἰ ωριαμένως οἶδεν. εἰ Ὁ 

μηδενὸς ΡΝ ἀφωρριημένων οἶδεν οὐ ηὸ συν αλάσίον, οὐδεὶ δ 

ῳλοίσίον ὅν ὅλωφοἶδεν εὐσουύτωσ' δὲ ὴ οὐ δῴ,γ. εἰ οἶδεν δ νχε 

κογλον ειὺ ἰὄδτου καμμμόν ζξην ὄσθιυσ ̓οἰφφοροιαείνα οἶνος πιο 

ον εἰσδέν αὐ: δὲοὶ χοῖῦ τοῦ ἐν. οἰορί σῶν, δἰδηοόσο ΟἹ] τὰ ἤδη χό 

ῥόνοῦ ἱμαιμὼνἱππόλυψες δὺ ηὃ ῬΙδ γον γένετο, ἐκ ἐπίσημα Υ̓ 

δ “Ἢ εἐἰσο τοι ἀκοιξῶς ὅτε ὅσ: θ᾽ βονος κοίλιον. εἰ δ) ὅ τῶς 

ἔτ λίν, οὐδεν 3 χεῖρον οὖ τοιὡστί Φενέρον 5:7] ἄνα βιαῖον 

ὅδην ὃ ὃ ἂν εἰδᾷ τίς ἐδ προς 72 εἰφερριημένως, κεΐκεινο πρὺς 

᾿ λέγί) οἰφωριομίένω; οἐνοεξλκοίδον εἰδέν οι! - πίω διῇς χεῴαῦΣ 

" ὺ τὸ χεῖρα ζκαςον Ῥ γέ Τὐλνς ἀ εἰσίν ἐσίον ουὺ τοὶ μι . ὠπῥ' 

σὰν ὠοιοαμένων εἰδέναι: "πρὸν ὃ δι λέ γεῖαι εκ οὐνοα βεοίθον: τίν 

ὺ οὐ Ἰηὰὶ κφαλή.  χίνος ἐχθροὶ ἐκὔτην εἰδέναι υἱθιαμένωσ: 

ὥς τὰ κοῦ θα τουῦ τοι τὰ ἢ πρός τή: εἰ ἰ δὲ μὴ ὅτ: τοῦ τοῦ ΠΝ πρόν 
Τί, εἰ λυηϑὲς δϑείη λέγν, οχεΥδεμίο οὐσίος “ϑ'ϊ πρόρτεὶν- ἢ 

σῶς δὲ ιλαλετὸν  ὗ πες ΟΝ τούτων σφοεϊὡς οὐποζφοένε ϑ“᾿ 

0 πολλάκι ἐπσεσίεε μεμίνον: ηὸ μέντοι! δγηπσὸ ρυκένοι 51 

θὰ ἑκάφου οὐὐ τ ἐπε ἐχριξόν δεν. ΡΈΡΙ πο δι γρ δ ΤΉ. 
Π' οἰδτχατοῦ λέγω με ἣν ἡρ[οίσωνέν εἰνω! λέγον. γε σι γρ[ὅσχῃς 



πλώναγῶ: λεγϑμῆ, ἂν μῳ δι εἶδος ποιοχή οι ἱξιονὴ Ὕ διάθεσις 

λεγέδθωσειν: δαφέρᾳϑίβιεδγοθεέσεως, τῷ ονιώσερονε εἰν" μὴ 

μον μι τέ ρον ηο μοῦ τοῦ ὃ αὖτε ἐπιφῆμαι, "ἡ οὐ ἀφετοιάτελ 

ἐπιφή με, δοκεῖ ἢ πϑαμονιμωτέρων εἰ εἶν οἱἡ εἰχονιωσέρων»ἐ ς 

ἂν γι) ἡ μεξιων ἐ ἐπι μὴν Τί λαβμ. ἐαγπὴ μὴ μέλη διῶ τούβο 

λή γένητος ὑπὸ μύσου, ̓ οὐ τίνος τὰν “μευ ὠσαύ τος ὃ ἡ)» ρὲ ρε 

ὙΤΗ οἱ ον ; δυ κου!οσεμύν ουὰ σωφροσίυδη: “καὶ ἕκαςον γο!δ τῶν, 

δκϑὐχένητο δοχεϊ εἰ ἔνα οὐδοῦ μετοίξλατουδγαθεσειε λέγον ἃ τῳ 

ὕν δὐκίνητον δι τὺ μαεπουξούῃοντο: οἱοΥ δ μέ “Τὴ σ᾽ σὰ καιτος 

ψνξις, (νόσος, νὴ ὑγεία, οιὗσοι αὖα οἱ οὐ τοῦδ) οὐχ 4τοα μ ΔΊ 

"ππώφχατοὶ χουιπτοῦς ὁ ὐνς, τοῦ χὺ " δὲ μεταιξοίλλφἐκθερμ ὐυ- 

χοι λινόμῇ. (Δὲκ 1 εἰ γεαίνφν εἶς ηὸ νοσεῖν ὠσουυ τως ὃ δ. ἐποὶ δὲ 

οὐγων εἰ μήτι Δαὺ Πβ λούτωμ Το [χνφόγα γένουν λίϑτς ἦδε 

συμιτσέφυο μένη," οἰπίνμηος, ἢ “ποίνυ δσίωι γῆς οὖσαι ὧν ἂν 

τις οἰφίξιν Ἰδὰ πρόσριλϑ ρΑσε!: Φανερον! δῇ τοῦ τοῦ δὲ "λοῦ) 

εξ4ς λέγῳ αὐξεπολυχονιὠτερανου δισκινηγότερα δε ας Μ 

ὸ Ὁ ἐπέσαν μὴ ϑέρυ τι κοτέ λοντοις, αὐ βικινήηρισ ὑντοῦς. 

ὄ φασὶν Ἅξιν ἀχάνικαΐτι δϑοικκφν τορϊεέπτως κατοῦ πίω ἐπίσί 

πον ὁ χῆρον,ι ῃ ; βύλτὸν ὥντε δγαιφερᾷ ἐξιν διαθέσεως, τῷ πίω 

μ  Αὐκίνιτον εἰνων πὶ )πρλυχρονιωτέρὸμ. ΤΆ δισκινετοτυρὸρν “εἰ 

σὲ αἱ μ ὑ ἐξ μ δγαθέσείσ, οἱ δὲ δεκϑέσεισ ὐκ ἐξ ἀναίξίκης ἃ - 

ξφ4ςοἱ μδΣ ἐξφἴ ἐλονσερ,μοὺ δοίκφντοίῃ κου τορσσιε. οἱ δὲ 
διακεί μϑροι, οὐπαρῖν τῶς κρὸ ἑξινῖ ἐχουσίν: ἕτερον δὲ γόος 

ποιοίη, καϑὸ πυκτικοὺσ Ἰδρομεκουσιἢ ἱ ἀφρμοὺσ ἢ ἡ νὺ σώ- 

ὅδι4ο λέγομερ. “κοῦ εἰ““π-λῶσ, ὁσεί κα, χοὲ δεώαμιν φυσίμεν ΕΞ 

δυλγαμίοιν λέγεποοεοῦ Ἷ τῷ δον ϑοζατως ἕκειςον “λ γι 

οὐτωνλίγέτο, ΡΝ δὲ ΤΩ  δυύγαιμιν ς ἐχήν φυσι κίω ῥάδωναμέ, 

αν; Τοϑπτοι σοι το ἐ ᾳόγους ἢ Ἠ μηδὲν πρλᾷν "δον “πο τίκοὶ ὶ 

ερο μιχοὶ λί ἐόντοῦι οὔ ̓ σῷ διακ ϑϑαῤτοῶς οἰλ οἱ ἐπι δυουμιν 

ἔ χῴν φυσὶκίμ ἢ ἢ ἐδουγουμίφεν “ΤΩ πο σου τί ῥάδεως ᾿ ὑγ24" 



γι ὁ δελεγόντοῦι τῷ ἡδιώαμιν ἔχῃ ΦυσὶκενΊΣ μηδὲν παρέσχν υ' υ 

τὸ ἢξΊυ λόν των θασὲ ἡ νοσώδᾳ ὃ τῷ ἀδειυοι μία ἐχάν φυσίνν, 

ἼΣ μηδὲν ποῖ »αδ ὑπὸὺτ Γ Ἰνλόντων. ὁμοί, ὡς δὲ Ἰέηοις νη 

σπκληθ (Δηὸ μαλοοιὶ ( ἔχ ηὸ μϑρ ἃ ὴ σκληθ  λέρί), τῷ δυύειμιν - 

χν 73 μη ςασὴ δγαερέ ὧν": ηἡ δὲ μοι Λιοκοὸν το εἰδωνω μέαν ἴ 

χέν 7 οὐ το Ἰύηου: Τρ τον δὲ γλύον ποιότης, πτθιτίκαῖ 

ποιό τη τὸς ( παῖθη. “ἤθηδὲ γι ἰαῦ του, Οἷον γλυκαστης τ μρὰ Ζ: 

κρότ' Ἔα " “πορὸν τοῦ τὸ γουύΐηοιν συγγενῆ! ὁ ὋΣ ἊΝ θδμό 

ἽΝ: "ἡ ψυχότης, ραλλυκόης,νὴ μελεινία: ὅτι μα διὴ οἱὖ τοῦ! πῶ 

δι τϑικοιδηριότητές εἰσὶ φανεζυτοὶ κα δέδεῦμη ̓αὐὐ τοὶπρ!οὐ λέ 

χα τοὺ οὐ τοέτ' οἷ ον τὸ μέλι τῷ λυκύπητοι δεδί θα! λέγ, γλυ 
χὺν "διηὸ σώ μια λίνον, τῷ λιυκόητο δεσέλβου: ὡσουύ τως δι νὴ 

ἐπ βάζκων. ΠαθητρκοΣ )τριότητε: λέγον τό, ἐπῷαὐ]ὰ 

το ϑεδε μιίμευ τοὐτησο!οἼνταν, τοεπονθένου τέ ὕστε δ τὸ μέλι τῷ 

“πύτονθεν αν λέγέϊαι γλυκύν ἦτε τῶν αἴων ἡ Πρεἥτων ϑσὲν. 

ὃ μοι ως δΊ χστοι εν μ)" ̓θβιμόδΊως (Δ ψυχεότς σσοζθηνχε νου δ γρι 6 1 

τῆς λέω Ν. δ᾽ τῷ οὐ τος Τὰ δε σιλένα “πετρυθενου Τῇ: τῷϑκαϊα 

χοῖς αὐοϑή δὲ ς ὑκαίσην ἥ εἰρη μῇ “ῬιοΊ ποίϑ εἰ εἰ μοι πορητίνξ, 

“ποι ΘΠ ΤΊ οου Σηρίούμχες λέξον τοῦ’ “τοὶ φνυκυΐης ποῖθος τ "οί 

Ἴκ “τί γι δὲν ἐμυπτοι εν κα ῃ θερμδῖαν [κου τοὶ Τ ὁ ἐφ ἐν. δμιοὶ οὖς ὃ 

δια ἐὐλλου Μυκο Ἵν διμελανίοι, Νὴ οὐὐ ἀλλο ἰχροταῦ, οὐ ηὃν 

οὐ ηὸν “ρό “σον τοῖς εἰρημένοις ποιθηνχρίκοι γρ|δγτί: λέγον, 

εἰλλοὶ αὐτοὺς πὸ πνέθσ:ς γελονένοαμεν τι μϑὼ Ὁ ψένον τοῦ! 

δύο, “παὐέθος "σὸ δλοό ἡ μέτοο λοι χορμιοζτων. δῴλον- αὐρυμθεὶς 

δέτε, ἐρυθρὸν ἐϊένεοο, Δ φοξηθεὶς ὠχεόσιρις ἀἰκοῦσον τῶν γε 

των-ὥττιε (ἃ ἔχις φύσει ἽΝ Ῥεῦ τῶν τὶ σὺ μ'πτῶ μούπων. ἢ “στὸ 

θῶν πέπονθε, δὲ ὁμοίαν γαοι αν εἶκος οὐὐ ηὸν ἐλέν ὅξήν: ἡχής δ 

νυ ἐν χῷ αὐρωνθηι διαίθεσὶς τ περὶ ηὃ σῶ μιακἐγένεηο, οι Ἰιοῖ 

τὲ Φυσίκ' σύ τυισίν " ' αὖτε γϑύοιτ᾽ δὺ δεοίθέσ'. : ὥς Τί φυσεὶ ἕ 

"ίῳ Χο ὃ μοίαν γλυίϑν,, δ σριμϑῳ ἄν ὟΝ Ῥιούχων συμπτω 



μώτωμ οὐ Τίνων παθεῖν δυσκινέτων "οἷ πραμο νέμων τ 

ἀρχόν ἐξληῷςε, πρεϑέκα ποιότητε: λέγον, εἰ τρεῖς: ὧν ΤΡ κῶ 

πὶ φύσιν συσοίσενώχιο της ὴ μεέλανί οἱ, γένωτον, προ ΤΗΣ ἐν (οἷ, 

γριοὶ ἃ κατοῦ τού τοι λέεύ μεθα; ἐε δυαινόσον μακροὶν,; ἢ δὺο 

κου Ὁ μος τῷ οὐὐ συμβέ ἴζηκεν ὠχοτ᾽ ̓  μλέλοιν [εξ δι (μι: ὁ ῥα δὲ 

οὐπτονκ θέ σον τοῦ, ἢ ἡ γα βίου πὸ κιμένουσι παρ θεντιπιαὶ σοὶ 

δγντετ(Δ αὐ τοὶ λέφϑυ τοῦ. "ὁ μοίως δ) “ποιοῖ [ο! κου πος του τοῖς Δὲ .- 

ηϑμεθα. ὅσοι δὲ ὐπὸ ς αδζως δεαλυο μέ νων των εὐσππτοκαϑιτ 

συζ μὴ γένετο, “αϑῃ Αὐγϑρτιι: ἐ-ποιογωτεν σὲ, οὐ οὐκὶ λίγο) 

ΠΟ] οὐ πεῥες καυταῦτοῖς, οὔπι )» ὃ ἐρυθριῶν δὲοὶ ηὗ αὐρῷ 'νέϑο 

κί γέτοι ἐρυθρίας, ὁ τιὸ ὠχιῶν δὲ ἃ οὐ Φοβθδρὼ ὠχείσες, οὐὐας 

μαῦθον τῷ' πεπονθεμοτι: ὥς χε “σοίϑα μ τοὶ ὰ Ιου τοῦ λέ σονΐ. 

ἐάν Ἴμτεςῦ ὁ οὗ, τι ωσσὲ 7ζ.»εἐς δι πος Τρα ἐξυ χοὶ Π τος χα 

ποιοητί: (Δ “ποίθηῃ λε (γον ὅσοι τεῦ ὧν “ΤῊ ἢ γβιυέσε! δὐθυς εἰσπὸ 

τίνων ποϑῶν διυσίκινέτων γεγέμ)), ποίο ντε; λέγϑ νὴ Ἵ αὐ- 

χρζὰ. οἱ ον ἐπί μαίνικη ἐκσοισιεμὴ ὀργὴ τῷ ἣο (οἱ χοῦν πο οὶ ὺ 

ὑματοιῦ τοὺ λό θντο ἀρεήλοι τε δ μιαινικοί: ὁμοίωσ δὲ οὶ ὃ - 

ον ἐκσυέσείς μὴ Φυ σία, εἰλλ σὺ χίνων ἀ λων δ ματν τῇ 

μοΐτων κεμην τοινὴ ἢ Αὕλως δυυσίε ἔνη»το! προ δε τε ̓  γρὶ ηοι, 

οί τοῦ “1 δικά ταῦ τοί; λέγ}. οσοί λαπδφαᾳ δῆ ῥι ΤΡΕ ἰκαϑε 

σδύ μι) 7 γίνεῖαν, πούϑῆ λέγού) οἷον εἰ λυπό μή, ΕΣ ὀργέλωτεξ 

γήνετοι' δ , δὲ » λέγεται ἐργέλος, ὁ ἐντῷ γοιέτῳ πρὶ ἐφ ρεῖς 

λώτεροσ' ὧν ἀλλά μεῖλλον τῳ πεππονθέμαυτι, ὦ οὐ Τὸ Ἰπὶ (ϑη κα 

λέγον τούτο γιοῦ τ: "ποιοήντες δὲ, οὖ. ΤύτΡνν δον 

ποιότητος οῇ μια χεμιὺ κἡ αὶ περὶ ἑκαςον ὑποίρλουσει μορφή. ὦ 

πὸ δέπρο σἼουτοις, ΝθυΊης,"ο κεύμεσν ΛΟΤης,᾿ "δ εἶ τί οἰ ον 
οοἰοὗ μοιὸν ὅδ 1. ἱαϑύκαςον γ᾽ του πώρτρίον τί εγέτο. δὴ 

Ὄ, ὙΌΣ ̓  ' τεβάγφγον εἰμ οῦ “ ἐν λέγε: Ἀν δἶϑυ ̓ Ἀρέ μι 

πύον; "Ἠσῶν χιου τοὶ τίῳ μορφῆι δεκασορ “σοίὸν Αὐγότοα. “ὦ 

δὲ μιουνὸν κρὺ πσωκνὸν "οὸ πραχϑ μοὺς Δέλον δὸ ξ4φε μδὲ ἂν πτοι 



; ὀντί σημοίναν, ἔσειε οἰλλόθια τοῦ ἡ ἐὐζῦ πος Τῆς “στο ηὸ 

ὃν δαθέσεωσ: ϑέσίν γύτινα μιρᾶῦλον «Ῥ αὐνετεοι ( μορίων 

ὑκάτερο ν δῃλοΑ): συχνὸν μϑρ λέ, γάτο τῷ τοὶ μοί σύ 

γέήυς Τλη εἰ λληυλοίς: ἐμεθενθῳ 2 Χο δὺς σύδν οἱὐ εἰπε λον ων. ἫΝ 

Δέρον μῳ τῷ ἐπιῦϑει ἐσ «πῶσ τοῦ μύρια κιέϑε: Ῥαχυ ὑπῷ τῷ 

δ μϑὼ ὑπερ χάννυὸ δὲ ἐγλείπεην, ἷ σῶσ' μϑ ὁνν κρὰ ἄλλοσ' 

δῦ. ε Φαν εἰῃ Ῥότος “ποι6Ἴ" ως: αὐοῖγε μιρί λέστς φασὶν λεσύμε 

τὰ τοσοῦτοί εἰσίν.γο!σγετεν μδὺ ὁ τᾺ εἰσὲν οἱ εἰρημζνομοπρῇος 

ὅτα κου τοῖν τοῖς πρωνύ ἐν λεγό με " ὁσπωσᾶν σπου. ἐπὲμ᾽ ̓ 

θϊω ΝῺ πλείςων, “οἷ φὰσδον ὁ ἐσσὶ “αοΐν των πρὸ ρωνύ μωΐλε γέ ΤοῦΆ" 

οἷον οἰππὸ τῆσ' Ἀϑυκό τητοσ, δ ιυκοςμοὺ οὐπτὸ τῆς ἀροεμ 

μοι τμοῦσ', ὁ ὁ χρα μου τεσ, το οὐσπὸ τῆν δύκουιο σέρης, ὁ ὁ δύ΄... 

Ἰκοίέ05: εὠσουύ ως ληὴ ἐπὶ ; Ὡβοξλλων. ἐπὲνίων ἢ συ οὶ ηὐ ΜΙ; ἐκθαθς 

Τῇ γρ!ό τη τὶ ὀνόματα, ἤκ ἐνδέχα" τὸ λεγόμενα πα ρωνύ ἐν 

ΓΎ το Ῥλέγεαϑο οἷο ΟΝ Ὁ  δρομικος, ἢ ὁ “πνχτόνκος, ὁ κατοῦ " δού κ. 

(4) Φυσίκην λογό μ᾽ ἐποῦσιμεᾶετρ ὀγμρε πο ρωνύμιως λέγ, 

ὥ » κότον ὀμόματος τοῖσ' δωιυοίμεσί, {θ᾽ οἱ οἷς οὗτοι! “πο]οὶ δε 

2ϑυτοί,, ὡς “πέρ τοίας ὑπέρ μος καϑ' ἃς ἘΡμ κοι ' ΡΟ ΑΘΙΞΝΝ 

10, ἐ ἔκατος δγοῖϑεσὲν λέγϑντοι κυ 71,5 ὗν ὦ ἐπιρθμη Λέτες- 

τρία, Μὴ ποι λοσρηκα, γροὶ δώπρ τούτων πο ρωμύ μων οἱ δγαικεί 

ἐμέγοι ̓ Λύγοντοι: "ἐγίοτε δὲ δ ὀνομντῦε κεῖ μένου, οὐ λετ! ππς 

ρωρύμω; ηὃ κοῦ τοιῦ τί ηγὸ ἰὸν λεγόμενον, ἢ οΟΥ οἰ 7ης αος]ῆς 

ἢ  σσου δοῖον: πῷ δ οἱρετίωυ ὑχέν, σου δοίοσ' λέ τί), ἀκ παεβῳ 

μυμως ασὸ Τὴ ρεϊῆο' οὐκ {“7: ὶ πρλλῶν δὲ οὐ χοἰοῦηον γεν: »|οὲ 

ὅν] λέγετον τοῦ πρὶ ρωνύ μων οἰηβ δῆῇ εἰρημένων ποι 7 τῶν λε 
28ιμῦμαι, ἡ ὁ-πσωσοιὼ αὐμωρ ὑπέρ χά δὲ πρῶ ἰναμτηθῖο ἐκ οτοῦ 
ηὸ ποιὸν, οἱ τον κὶ δηιιροσερύν εἰδεικίᾳ ἐναντίον. ΝΣ λϑυκοῖης, 

Μελαμίαι, πο τοξ λοι: σου τως κοὺ τοῦ ὁ ἐκατοαιῦτους “ποιοὶ λέ 

γόμένᾳ, οἱ ον ηὐ ἀσύκον τῷ 5 δικαίῳ, κοὴ γὸ λόχον τῷ μέλω.- 

γέ" οὔχ, ἐπὶ «ρένχων δὲ τὸ χοιοῦγον συμφοάνᾳ, τῷ ἢ πυρεῷ 



ἢ ὠχρῷ ἢ τούς “τοιούτοισι λβοὶ οἷν, ὐδέν ὅν ἐ ἐναν χίον Ἴθι ς 
' οὐσέν. τε ἐεξὲν τῶν ἐν αν γῆων θάτερον " γρ μὸν ϑν ηὐ λοι ἡὸν ἐσθ 

πριοῦ Ἴξαοδε δῆλον ἐκ τῶν κοκθῴγκαιξοζ προλθιζομένῳ, τϑὲς 

αὐνα; κοί Τη θέα: ὁδε ὅδτιν ἡδυκονοσέιυη τῇ αἰεί ἐνανΊν, 

τρίον ὃ ἡ ἐ δυκομοσίη, ποιὸν ἐραι δια ΤΥ ΤΕ ἦδομία δ τῶν 

οὔμων καϊν γοοι ων ἐφῬμό (4 τῇ ἢ ἀσγκίᾳ τι γρσῦν, ὅ τὸ πρός 
σι, οὔτε που", οὐϑὺ ως τὶ τῶν τοιούτων οὐδέν, εἰλλ᾿ τος 

ὀν᾿ὐσουυ ὼς δὲ νὴ ἐπὶ δ ἄλλων τῶν κουτοὶ γὰ πριν ἐνον χέων. 
ἐπιδέχιταιδὲ ω μᾶλλον νὴ γὸ ἡ-ῆον τρότσο : ΛΘυκὸν )᾽ κὰλ 

Ὅλον πο ἡ “ἦον ἵ ἐτέρον ὑτίρυ λέτεα. νοὸ δεκοκίον ἔτέρον ἐπύ- 
τὐμαλλον τοὺ δτῆον. Ἰρ αὐ τος δὲ ἐσπί δοσὶν λοι μιδαμᾳ: λίυχον 

Υ̓» ὃν ὅτι ὀυδέχεται Ἀδυκο τυρὸν γένέϑα, ὅ ̓ποίντασὶ οἰ λλοῖ 

χοῦ "λῶσον. δγκοο σελ δικαίοσειύησ εἰ Λέγοιη μέλλον 

αὐῆον, ὠπορήσεθών δώ Τί’ ὁμοίως δὲ (δ ἐ ἐπὶ τὰ ἄλλῶν δγαϑέ 
σεων ἔνιοι Ὁ οἰμιρισβησεῦυσι ὥστοι Σ ῬὴΣ 70] οὔχων . δυχιουιοσί 

νη μδῳ γ)ὲ δυκοανοσευύε οὐ πάνυ. υφασὶ μα λον νον οὐδεν 
εγεῶμ οὐδὲν ὑγείαν ἐήείας. ὑῆῖον μέν ἰἰχάν! ᾿ἀσύρον ἑτέρῃ 
ὑεήσαν φασὶ, κρὰ δεκαμοσευδίωῳ ἕτερον ἑτέρα ὑβονὲ χαν. ω 
σευ τως δεν ρα μομιουτιείου, νὴ τοῦσ ἄ)λασ᾽ δεοιθέ σεις. ἀλλῖο! 
σοέγε κοι τοῦ τοὺσ' λεγϑίμενα, οἰνουμφλσβητῆ τωξέ ἐπιδελεϊαι ηο. 

᾿μώλλον νὴ ηὸ ἡ ἴον. χραβεμμο,τικορτέρος ἥδε ἜΠΟΣ ἐπέρσ λέ 

γεῖα:- (ύγεφνότερον Δδικοαιότερος, Δὲ πὸ τῶν ἄλλων ὡσιῦ 

“6 τρίγωνον ΔΘ τεβάχρρνον, δ δοκέει "ὁ μλον Ὕ ηδ ὑῆος 

ἐπισέχιαϑς: .7. δὲ τῶν ἄλλων ρμιτων οὐσὲμ: τὸ μϑρ Ὁ ἐ {ππ1-- 

δε λό μενοιηὸν ποῦ Ῥιιγώνου λόγον, Δ ὁνἸξίιυκλυ. “πἰνϑῖ μοί 
ὡσ' Ῥίγορνοιὴ (εύκλοι εἰσέν- τῶν δὲ μὴ ἐπίδελο μένων ἐὸν. οὐῶ 
ηὸν λόγον, οὐδὲν ἐτέρον ἐπύρεφυθήσί) μούμον" οὐδεν καὶ δ μοῦι οὐ 

Τὸ Τετρα θρνου 72) ἐπερομήκοισ κύκλος σξέν. οὐδάσερονὴ 

ἐπησέχεγο πὸν ηου! ἰού λυ λότον" ̓ ὐσλῶς δ, ἐδὶν μὴ ἐπὶ δίῳ 

1κι ἐμφο τέρα ηὸν σηροκά μένου λόγον, δ ἐηθή σία ηδξ τε 



Ὧον του ἑτέρου μᾶλλον" οὐ πασαντοῦ δι ἐσδέχιτωι τοῦ προὰ 
᾿ηὸ μώλλον ρα πον. 
Τ εἶν υϑρ ὁ οὐ εἰρημένων οὐδὲν Ἰδῦον “ποιίσγανσῦσοο μοι αἰϑὴ ἀνό 

ἐνο! οἱ, (κατε μονας χοὺς ποιό τῆτους λέγεϊαᾶμοι ομυ ΜΙ ς 7- 

ρὸν ἱπτέρῳ οὐκ 21 ἐκαποῦλλο δεν, : ἐ ἐκ αϑὺ “αο!όν Κξην. ὥςτε 

Ἰρλὰ δὰ ἐἴη πο θ΄ τηηοτ,ὺ ὄγχοὶ ον ἢ εἰνόμοιον λεπῶ καὶ τοῦ τ. 

ἐἔ διε τοῦ ροί ἢ ὧν" μή τις ἡ μᾶς φήσῃ ἰπσὲρ ἼΡΙ ὁγηηος τ πρόϑε- 
σἷν Ἡρ!ασειμενν δ, ρλλαῖβ "πρός συκατοριθμῶ ϑϑυ τοὺς ὲ ἐξ4: 

"ὴ Ἰὰς δγιαϑέο' ἤβ πρός ἐλέγομεν εἶν οἱϑ» φι δον, ἯΣ ἐππὶ παικοών. 

ἢ γ]ολώτων τοὶ ἐγϑόι Ὕ πρυςῖ, Μέκετοι"β δὲ κειϑύκουςον ὅσὲν.ἡ Ἢ 
εὐ ἐπισή μι δ δοσ' οὔσοι, οὐ ηὸ ὁ τούρὕξηγὲ ἑτίρῦ λέγ τινος 

Ἢ ὑοῦ αἱρλέγετοο. ΑΝ δὲ καθίκαςον, οὐδὲν οιὐ ηὸ δεσέρ ἐ 

τέρου λεγέτοε, οἷομ ἡ ρα μιμμουτεκὴ οὐ “έγετοι Τινοσ' 

70 αἰ μιμκα εκ, ὅδὲ" μουσιε, τηνὸς μῇ σέπεν ἰλλ κα εὔραι καιρὸ 

2 Ὰ βθρο αἶ οἱῦ Τρία Ω Ὥρυ ὍΤΙ λέφϑντροι, ὅ ον ᾿ βου μρκοστινια λέ 

ἈΦ 

« 

ς 

ἐμὰ" 

γετοῦ; τινὸς ὑπήστίμι, οὐ τινός ρου, μγαου σέ κι (Δὲ μουσικὴ τῇ 

ὃς 6 ̓ “φημί, τινος μουσικύ: ἘΠΓ ΩΣ ̓καϑθκασοί, ἐν εἰσὶ ΤῊΝ 

πρός] Λελϑιμεθο, δέ πποοι τος καϑύκάσοι ταῦρος δ ΘᾺ Ἐλϑ 

μέν" εἰσ!στίμονεν}} Αελόμαϑα τῷ γέλάν ΣΝ καϑέκασο ἐσ“ Ἢ 

μεν τὶν ατοῶς τί αὖ τρορὺὼ δι ρ!οἼντες ἔζησοιν αἱ καθίει σύκα 

ἜΣ ποτε νὴ “ποιοὶ λέγομεϑο: αὖ τοῦ κι εἰσὶ τῆν πρὸς τροτα 

εἶτ Γχρίν 4 γὺ οὐ γὸ κρὰ 1 ἰογυοὺ πρός τί ὃν, οὐδὲν ἀσχσρπου ὧν οεὐμ. 

Φοτέροις αὐ ηὐ τοῖς γλόεσί κουποεριϑ᾽ μέ ὧδ᾽. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΟΙΕΙ͂Ν ΚΑΙ ΠΑΣΧΕΙ͂Ν, ΚΑΙ ΛΟΙ- 

ΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩ͂Ν. 

ἘΠῚ Δέχεται δὲ "(οἷ ηὸ ποεῖν γιοῦ. ̓ ὸ πίον ἐγααν το ΤΗτοῦ' "ἡ τὸ 

μᾶλλον 1 οὐ ηδ ἡ ἤν" γδΡθερμαινῳ β θεὶ ροῦν εχξ οἷοι "ἡ 

ηὐθε ρμαιῤνέαϑο τῷ' ψυχιῶδ". “ποῦ ηὐήδεϑο τῷ' λυπεὶ ϑϑ νῶν 

70 ἐσπεϑέ λοντοῦι ὃ ἐναν"τἠόστη τοῦ κρῶ ηὸ μιεῖλλον πρῶ γὸ δ΄" 9ὲ6 

μοόνφν Ὁ Ψ μάλλον κοί ἴον Χ21: "πρὶν θέ ρμιουΐν εὐϑο ΡΟΝ, 

-Ξ 



") δῆ νῆον, γον λυπέϑο; μάλλον ἡ ΝΗον . ἐπεδέ στον δ 

μῶλον νὴ ) ὁ "ον πὸ πο!ᾶῖν οι πὸ ποτα. ὑπὲρ μδρ ὁ ὀϊω ηούπχων 

τοσοῦτοι λέγε: Ἑεριϊανκοὺ ὑπερ το κέναι ἐνπποῖς 
προντι, ὁ παρωνύμως οἱηὺ ἡὐΝ θέσεων λέγιαι: ὑπέρσὲ 

“λοιπῶν του τε πότε, νρὰ τοῦ πον, το χᾷν δαὶ προς 

φανῇ ἔνα, οὐδὸν εὐτοὲρ αὐ τῶν ἄλλο κέγετω» ἢ ὅσοι ὧν εὐρλῳ 

ἐρρέϑη, ὅτι ηὐ ὕχῴν μδρ σημιανᾳ τὸ ὑποδεδέθευ, ὃ ὠπλίτ- 

δ οὐ δὲ πσὸυ! οἷον ἐνανκεῖῳ, τ εἐτορά: εὶς τοὶ οἴλου, δὲ ὃ σοι 

ὑπέρ. οὐδ, ἐρρίϑα: ἐπσὲο μϑῳ οὖν “τῶν προτιϑέντωμ γενῶμ 

ἱκανοὶ τοῦ εἰρημδμα.. 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: 

ἐρῖ ω ΝΥ εἰντικφμϑων "πυσοιχύς ἐωϑεν οὐν κε δὲ ἐ ῥητά 

ον. λέρεττοι Υεῖ ἐσέρον ὑτέρῳ οἐ μ΄ τ κΕῖ ἀλο , πεηραχῶσ,, ἢ σ᾽ 
πος πρόοτι, ἢ ὡς τοῦ ἐναντία, ) ὡς σέρησιν φιξιο, ὦ ὡς κοετοΐβοε 

σὶς Ὕ οἰγέφβοισίο' οἰντὶ [κεῖ ὀξκαςον ἢ3 χοἸέχων, (ὧς Ἰύπῳ εἰ εἰπί. ᾿ 

ὡσ μϑρ τοῦ πρῦςτί, οἷον ηὁ συ παλυέσίον τι ἡμίσει: οὐ τοῦ 

ἐναντίαι οἱον ηὃ δ καΐεον τῷ εἰλαθῷ: ὡς δὲ κοί τοὶ σέρησίν "οἷς 

ς ξίν, οἷ ον Ἰνφλόπησ' κοὺ ὄψισ. ὡσ' σὲ καιποιζβ εσισ ὝΣ δὲν: 

"πὐφασία, διεθν καύϑητοοι, ἐν ̓κείϑητουρ. ὅσοι μϑὲ οὖν οἷς το 

πρός τι εν γίνε 4 τοῖς, αὐ τοῦ κισέρ ὅ::, τῶν οἰντικάμδμων λέ 
οὐρα ' δ΄πῶσθυὶ ἀλλῶσ πρὸσ αὐτο εδρον πὸ δὲ ρλεσίον. 

γχον καὶ ἐμίσεοσ', αὐντῦ ὑπέρέσον ὑτέρου Λέγεταν τίνοσ δ 

δεωλοίσὶν: “δι ἥ ὑποσήμη τῷ ἐπεσητῷ, οἷς τοὶ πρόοτι ὀὑτέκεϊ, 

Ὕ λέ!α του ἡ ̓ ὑπισήμο εοὐϑηὺ ὑαίρέ ον 7} ὑπισηηδυ,δ ὃ ἐπετ 

ςηηὸν ὃ οὐὐγὸ πέρα, πρὸς ηδ δὐγεκείμθμον ἢ πῆ τ τ ἐπήφή μην: 

ΠῚ ὀπησηηον, ΤΡ λέ} ἐ αν Τῇ ἐσ φσή μμ. ἀδτκ ἦν δ γχίτ- 

κε) οὶ: χοὶ πρός, ὀξζχεε ζπέρέςη ἼΝ δ᾿ αὐπεκάρδῥων, ὴ ἀππῶοτ 

δάτοτι πρὸσ' αἰηλα. λεζ πὶ "Τρὸ δὲ οὖς ὀγωντέα, οὐ τοὺ ἅπέρ ἐ- 

οὖν αἰδομώς πρὸς αἴγιλαι, λίκτορένα μτία πω αὐήλων 

λεϊο τονε ἡ πεν κ᾽ γ οὐλοιϑ' 17 κού Σ λέξι τρί οὐ τρίϑ' οὐκναμτέ 

Δ 



δ: ὥς τῇ διαφέρουσιν οἱἷν τοῦι οό εὐνχιϑύσέ!: ἀλλήλων: 

σοί δὲ ὁ ὄναντίων “τοϊουν τού γεν, ὡς τι ἐν οἷσ' πέφυκε 7 τ 
νεῶπρ! ἢ ὧν ἈουτΗ τορεί τοῦ εὐνἀπκοον οὐ Ὁ ἢ ϑοέτερον κ ὑποέρχ. 
ηού τωρ οὐδὲν ὅξην ἀνεὶ μέσον. ὧν δ μη ἡ αβοκιον θατε δύ ποῖρ 
λέν γούτων εἰνοὶ μέσον Ἰξ χε ποίντως: οἷον νόσος ") εἰ [εἴα ὧν 
στ ματι ζώου πέφυκε πἐνεάδ. «πρὸ ἀνα ιαλονει ϑοῤτε ρον οὐ 
σῶν ὑπορχν τῷ τῷ φώον σώ μια τε, νόδον ἢ ᾿ αἰ γέφαρ, οι σε 
οὐ ἶον δὲ κοὶ αὐρτίον. αὐριθ δ᾽ (κεὐτη γορθ τό: ῶ ἀνοιβιαόνῃς 
ϑυΐτε ρον τῷ οἐρήθμῷ Ὁ τ πούρχειν, ἥ ἐπιριῆονὶ ἥ αᾧτιον: κρὴ ἐκξ 

Φ γύτων οὐδὲν εἶνοὶ μέσον. οὔτενο νοσὸυ οἷ ἱ πεΐ ΟΝ οὔχε "“6ε- 

εἰῆδ ὁ ὅ 1: αὐτί ἢ ὧν δέτε μὴ οἰνος Πεαῖον ϑοΐτερον ὑ ποί ρχήν, 

"ρύτωρ. ἐς γ εὐν οἱ μέσον. οἷον μέλαν πρῶ λληκὸν οὐ σαὶ μεν τί 

ζώου “πίφυκε γενεῶν. "οἷ οὐκ δένου [κα μ, θυύχερον των : 

παέοχν τῷ στ μου τί, οὐ Ὁ “σἂν σώμιο. ἦσχο! λέυκὸν κ μέλ 

ἐπὴν "ιοὺ φοίω λοὶ δὲ πρὸ ασου δεζρον. 'κούτη γὸ ρείτοι μδὰῳ μ(οῦρ Ἰκῦς 

χοῦ δῤθρώτρι μκοὶ κοι το ὁ ἄλλων "πολλῶν: δ κ ἀνα ῇκοίον δὲ ϑούττ 

βον. οὐ ἐπούρχνς ἐχείνοι σ' ὧν κα ΤΉ 29 ρέ τοῦ ΓΦ πον-- 

χοῦ ἤγο! Φεῶλει" που δοῖα οὐ “οὐ ὅδε γ6Τι! πούπων ἀνα μὲ 

δον. οἱ ἐὸν “Τῷ μδῳ Διυίεν μοὺ μελανορ φομὸν οἷ ὥχτον, "οὖ 

σοί οἴ λλοα : χρώματα “ῃ σὲ Φαύ λου καὶ ασου δι σο, οὔ τᾷ 

Φοίλον ἐπ ἀσθυ δοίδονἐ ὑπίνίων μϑῳ 9. ὀνὸ μαιτοῖ κέ τοῦ “οὶ: 

ἀνεὶ μέσον, οἷον Αὐκῷ κρὸ μέ λαγον ̓  φαιὸν δι ὠχρὸν: νος 

ἄλλα γείοίωτος, χρῶ μουτου, ὑπένίων μδρ ὃν ὀνόματος κάτονξ 

ρἐνεῦ μέσον οἷον Φουον δὰ ὦχων λικῦ δι μέλανος: ἐπένίω 

9 ὀνὸ μρετὶ υϑῳ ἐκ δὕπτο ρον ηὸ οἶνα μέσον οὐσισῦ δδυ νοι “Τῇ δὲ 

κατίρε Ἢ ἄκρωμ ατρῷ ἀσοῖ. ηὸ ἀνειμέσον ὁρίζε τοῦ: οἱ ἴον ηὗ ὦ 

Τχέ ἐἐλοιϑὸν ἢ ὕσεκοκοὸν ἦε δύκοαον, οὔτι εἰ δείεον- 

τύρησίς δὲ κοὺ ἐξίς Αὐγέτοιε ὑϑῳ “περὶ τανστον Τι,01ον κα ̓ όψις 

μοὶ ἡ Ἰυῷλόπῃσ περὶ ὀφϑοι λιμόν. {εὐθύ λου δὲ εἰπεῖν ὧν 

ᾧ ἂν πέφυϊωειν κὶ τξ!ς γειίϑιν πεοὶ τούτο λύγετρ ὑκοί-- 



σέρον ὁ αὐτῶν ἡνειϑαρ. ̓ἐσερλῶν" δὲ τότε λύγοιϑῳ εἴρα τοί 

ΥΣ τὴσ' ξεως δε τικοῖν, ὁ τοῖν ὧν ᾧ πσέφυχεν ὑπο ρχήν! ἢ ὅτε 

πίέφυκων ἐλήν μηδὲ μείσ᾽ ὑπνέρ λιν νωσὴν τε 7) Λάγομδῳ, ΓῚ 

»χῦ ὩΣ " ἐχῴν ὀσντοισ', “αὲ Ἰσφλὸν, οὐ ηὦ μὴ ἐλάμ ὄψιν, εἴ, 

Λα “τὸ μὴ ̓ ξ χέν, ὅτι πέφυκων ἐλάν . ἔνια ἋΣ ἐμ γενέτῆι, 

οὔ τέ ὀψεν οὔστε ὁσὰν τοῦ σ’ ἔχφ' «ἄλλου Λέγεται νωδος, δεῖν 

φλώ, ηὐ σὲ ἐσερηϑχ, κοὐ τὸ ἐχν τί ἐξιν, οὐκ 82 " σέρησίσ' 

κοὺ ἐξ σ᾽. ἐδις μδῳ δεϑενν ἡ ̓ὀψμσ'. .φέρησίσ δὲ ἡ ̓ Ἰυφ λό: 

τὸ δὲ ελᾷρ τίῳ ὄψιν, οὐκ ὅξτην ὄψις .ἐδὲ "ὀ7υφλον ἐν εἰν οἱ! 1υ-- 

Φλότησ. φέρησίσ ὙΥτισ ἡ Τυφλότησ ἐ ἐς, τὸ δὲ Ἰνῷλον 

δίνοῦ εἐσεράσθω ὁ ἐϑῊν, οὐ Ξἐρισίσ εἴτι εἰ ἦν ἡ Ἰυῴ,λοπας τῶν 

τον τῷ τυφλὸν εἶναι εἰκαστα γορέϊπο οἱ ἂν οἰ μιζβδο τέρα, κα 

χοῦ “ΤῊ οὐὐ ΤΩ - ἀλλα Ἰυῷ κὸσ᾽ μϑὼ ὁ 0 ἀνθρωσσοσ' μέγετκι. 1υ 

Φλότης δὲ ο εἴνθρω“ποσ' ἐ δα μῶσ' λέγετοίε . αν ΤΕκ εἰ ϑοά δὲ 

μος τοι τοῦ δοκϊ, πὸ ἐσερ θα κρὰ ἡ τίω τξιων λέν, ὡς «ἐ- 

φησίσ' πρὶ ἑξισ' 0 Υ̓Ρ “προππὸς “τῆσ ἀντιϑίσιωσ, ὁ οὐὐηὸσ'' ὡς 
Ὁ "Ἰυῷ κοντησ' τῇ ἢ ὀγψ4 εὐν τέ κ4τουε,οὗ ουχῶ κοὸ γὸἸυῷλον εἰ 

ν οἱ τῷ ὀψεν ἐλᾷ κντίκήτοωι ἐκ 8: δὲ οὐδὲ τὸ ὑπὸ τίω ̓ (εξ, 

πόφασίν Α εἰηῤφασίν κα τοῤεβοισίσ, ἾΝ αἰπύ αι σὶς μδρὴ ΠΣ 

τῤφασίς λότας ἐσὲ ,κουπορόβος τέ κκὸς' ̓ ὃ οἰηῤφασίς, λογὸς ἐἸἽΡ 

Φα τὶ κός: εν δὲ ὑπτο τ ἡ κατοίφασιν ὴ οἰγρφασίν, ὅδες ι5: λό 

γος" ἰλλὰ πρῶγμα: κίστοι δὲ τοῦ τα οὖν τῇ κεῖ ϑα, οἰ λλήλοι ς 

ὡς κατοξςβ ασίς, Ἷ εἰηῥφασί ΑΝ » δι ἐπὶ ἡοῦ Τῶν, δότε τή: 

εἰν τ) ϑέσεως ο οι γός: ως γέντε ἡ χα ποίει σίς πρὸς τίῳ οἱηΡ 

Φασὲν ἀντίκήτο, οἷον ηἡ κοί 97}) πρὸς ηὐ δ καϑηΊαε, ὅτω ἐ 

ηὃ ὑφι κάτέρον πράΐμα εἰν τέκε) καϑῇ ϑο ένα πρὸς τὸ 

μὴ καϑή ὅδ: τι δὴ ' σέρισίς οι ἠέξις, ἐκ ἀνχέκε) οὖν τοῦ 

Κῶ 9 Τί Φανέρονοδῃ κ λέη} οὐδ γὸ ὑπσέρέ ον ΤΥ υ τικ 4 μῦ εὐ ἭΝ Ὁ“ 

ις, ὐχ, ὅξε7υφλοστηῦ ὄψις, ὁδοὶ γλυόδο μιῶς πρὸς οὐὐηὸ λέγί- 

σαν τωσ δὲ, οὐδὲ κα Τυφ λόγησ λέϊοιτ᾽ ἂν τνφλότησ ἡ {- 

Δ κε 



ὡδ', ἀλλά σέρησίς μ' ὄψεως ἔἸυφλύτην λέγετον: Ἰνῷλό- 
τας δὲ ὀνεωσ, οὐ λίγεταε,οὐδὰ ὄψι Ἰνῷλοπαξ ἔγι πρὸ πρός 

“1: ποῦν τοῦ προσ αἰγτιερέφοντοι λέγετοοι. ὡστί (οἷ ἡ  ἰυφλό 

Ἶη0 ὄτερ ἦν ΟΥΥ πρόρτὶ δὐτίϑρεφεν ἂρ ἐιἐϊι ἀνο,προσὺ λέ 
γέ τοῦ! ̓ οὐλλοῦις δυτϑρέφει. οὐ ὟΣ Αι γετοι ἡ ἐὄψις, Ἰυῷλο 
Ἴπτοσ ὄνψισ᾽ "ὃ 072 δὲ ουοἷδὸς τοὶ ἐγαν Τέοι δ τή γα φτοῦ τοὶ ἔμ ει. 

πρὶ σέ ρησῆν ἜΣ ἵξιν Λεγόμδρευ, ἐκτώμδε δά λον. ὟΝ μῳ 

ΝΣ: ἐνανχέων, ὧν ὀυδέν ὕξην οἰνοὶ μέσον, οἰναζκαῖον ἂν οἷ σ' 

“σέφυίες γίνεσθε ἢ ὴ ὧν κου ΤΗ γϑρειτοοι, θώτε ρον, οὐ Τῶν υ- 

ποέρχάν ἐἐε!: τούτων ΎΨ ὀυδὲν ἣν οἰνοὼ μέσομ, ὧν ϑοίτεροίς 

δροεγοκοίδον ἦν πῷ δωκτικῷ εὑ ποόρ χέν. "οἷον ἐπὶ νήσου κοῦ 
ὑγέασ ἐμαρ σέο ῆου ποὺ οὐρτίου: ὧν σές 572.7} εἰνοὶ : μέσο, 

ὀυδοπαῦτι δῥείγίεν παντί ὑπάρ χάν θυ τΕροΝ ὄντι ΤΣ; 

ΑΘυκὸρ ἢ μέλαν οἐνείγϑαν πᾶν τς τὸ δαί τικόν «ἢ τέ 

θέρμον ̓  Ἰψυρρὸν: εχουτῶν νν δὲν εἰ μέσον 7] Ὶ κωλυύφᾳ 

ὑπώρχειν «11, δὲ μοὺ τού τωμήν Τ| εἰ εἰνοὶ μέσον, ὧν μή ὁ ῥεέδρε 

καον ἦν ϑάτερον ὑποίρχῴν τῷ δεκτικῷ, ἐμὲ οἷσ Φύσει 

"δὼ υὑποῖρχῷ οἷον τῷ πνοὶ ϑερμῷ ἂν ον μοὶ τῇ χιόνι: λέυκῇς 

ἐπέ δ »ού τῶν, ἀφωθιημένως δου γθκοῦδον ϑασε ρον, τ ταις 

"οὺ ἐν χδ' πότερον ἴωκν. εὖν δὲ δῷ ἔνδεχι τοι τὸ πῦρ 

χΟὺΝ ΟΥΕΣ ἐυ δὲ τίω χίονα, μελαμμαν" εὥφ τε σορ τὶ μὴ 

ὀυΐν λὐρά γα τῷ' δεκτικῷ ϑείτερον οὐ τῶν ὑπαρχήν, ἄλλα 
μόνοις οἱ δ Φύσειπὸΐ Ἢ ὑπώρχᾷ, κοὐ πού σοῖς ἀφωριαμε- 

νῶς "τῦ ἂν ΟῚ ὁνπύτυρον! ἔϊυχιν. ἐπὶ δὲ τῆς σερίσεω 

"ρὰ 7 ἔϑεως, ὀυδε τερον τῶν εἰρημϑρὼν αἰληϑύσ ον δ 
ἰεὶ ϑωώτερον οὐ τῶν οὐνουγίκολον ταὶ δι] ἰῷ ὑπαρχ(" 

τὺ ὙΥ μήτ πεφνίεος ὅν ἔλειν, ἐπ πυῷλον, ὃν 

σί ὑψενὶ ἐκ λάγυτα: ὥςτε ὁ ὀυκ εἶν τοῦ τοί τῶν “τ τούτω 

ἐναμτίων, ὧν ἐυδέν ἴξιν νὰ μέσον. ἐκλλθυδι ὧν τὶ εἶνε 

μέσον ἐσέν' ἀνα γί οἶον νύ “τοτι "“ανίμ τ ᾿ γῷ διίμτήκῷ θά- 



περορ αὐτῶν ὑαρέρλάν. . ὅταν δ ἤδ πιφυΐιοσ Η ὀμν ἢ ξ«- 

χήν, χοσεὺ  Ἰυφλον ἀδνμν ἔχον ὀνθήσυτοῦ. "καὶ πούτω (ς, 

οὐκ ἀφβωριαμένως ϑοότέρον.: εἰλλῤπούτερον ἐὺ ιν εοὐ Δὸν 

ὀῥαιγκαῖον κ᾿ Ἴν λον εὐψενῖ ἐγὸν εὐνου! . ̓ οἐλλύπσυ τύρον ἔ7υ. 

δὲν" ἐπὶ δέτε δ ς ἐγαν τέων ων 2 χε ἀνε μέσον, οὐδεπσο 

τὸ ἀναγίι αἷον ἡ ἦν παντί λεέτερον ὑπαρχέν. ἀλλὰ τισί: 

μρὼ τούτο [5 ἰφορθιημένωσ πὸ ἕν μοὺ οὐχ ὁππυτέρον ἔϊυ εν: 

ὥςτε δᾷ Λον ὁ γὶ κατδυ δέ τερον τῶν τρόππῶν, ὡς τοὶ ἔναν- 

τίσ, οἐν τέκτονι τοὸ κατα σέρησὶν καὶ ἕξιν αἰνπεκείμϑῳ αν: 

τι ἐπὶ μϑῳ τῶν ἐναντίων ὑπανέρλον ηοσ᾽ “τῷ δεις πίκοῦ, δῳ 

γαηὸν εἰσ’ οἔλληλο μεταῦο Δὰν πένέ δ εἰ μήτι Φύσειηδὲν 

ὑπώρχή' ὁ οΡ τῷ “πυοὶ ϑερμῷ ζω, κρὰ Ὁ τρίτο νυ 

ρῶνον διινοι,γὸν νοσῇ σού, ον “τὸ ΚΛΕυκὸν μέλοιν εἰνέάθοε . κρὼ 

τὸ ψυχρὸν ϑέρμὸν οπρὸ ἐκ ασου δοόέου φαῦλον, κοὺ ἐκφαύ 

μου ασουδαλον διωγαστον πενίϑος, ὁ ΥΣ Φοίωλος εἰς βεδιτέ 

“μὰ δοιπριβοὶα οὐπογόρϑροσ κρῖ λόγου, κὰν μι ρος 

εἴ τὶ ἐπιίδοίη εἰς τὸ βελπίων Εἶναι! "ἐαν δι ἁπαξ (κἂν μὲ 
κρανς ἐπήδοσιν λαίδῳ, Φανερὸν 7, ἢ τολείως ἂν μέταροί 

ἄχρι ἢ ποόνυ “σολλὴν ἂὐ ἐπσιδοσίν “λαβοι: εἐεὶ 55 εὐκίν- 

τοτίροσ' πρόσ' αὐῤυτην. πένεταε, κἀι ὕμτιναι οὖν ὑπέδοσι ς 

εἰληφωὼσ, ἐξ αὐχῆς ὥςτε εἰκὸσ' πρὸ πλείω ἐπόσι σιν οὐ 

τον λαμρεΐνειν « ποὺς γου! ηο οὐ εἰ γηνόμδμον, πελείωσ εἰς τίω 

ἐγανιαν ἕξιν αἰποίε θέ φησίν, ἐκνησερ μὴ χρόνῳ ἐξέεγω- 

οί, ἐ“σὶ θέτε τῆσ' ̓σερησωως "δὰ τίσ ἑξεωσ, οἰδεώσηον εἰς ΔᾺ 

Ὡρος μετοίξο Λὴν γενίϑϑο: εἰ “πὸ ̓μϑ ΥΥ τὰς ἰξεωρ ἐ ΟΝ ,.τἢ 

φέρεσίν γένετοζε μέποεβ,Ἅ" , οἷσπὸ δὲ “τῆς σερησεωσ, ἐπὶ πίω 

{ξω εἰδαιώαυτον . οὔτε Ὁ Τυῷ μὴ γενομδρός 7:ς πολι 

δέ Ἄεψαν, οὗ ουτί Φαλακροσ ἃ ὧν πο ιν κομήτης ἐγίνεντο ̓ - 

οὕτενωδὸς ὧν, “πολιν ὀδόντας ἐφυσεμ. οὖσαι δὲ ιὐσ ἰκεὐτοί-- 

φασίς ρὸν οὐπισὺ Φσὶς ὁ Τήκάτρρη, φανερὸν 679 ἰιαὐτῦυ δὲ-- 

Δ τις 



να ΟΝ ἐρημδβων “ροτσῶν δὑτίκ4τοιι εἐσπὶ μόνων 1 ρύ- 
τῷ λυοίΠεσον οἐε) νχϑ  μϑρ εὐ ληϑέον το! ὃ δ ψευδι οὐ εἶναι: 

οὔτι ν' ἐπὶ ϑας ἐναντίω εἰνουγκοῖον ἀεὶ ϑεέτερον οἰληϑὲς 
ΠΕ ΝῊ ϑείσερον δὲ ψευσῖς: οὔτι ἐπὶ ἢ πρόςτι, οὔτέ ἐπὶ τῆς 

ἕξεως, ἃ σε ρήσιων: οἱ ον ὑ [ΕἸ οι διν ὅσος ἔναν χα (Δ ἐδεχεροντε, 

ὅτι οὐληϑές, ὅτε διδές ξεν οὐσουύτωσ' 5 δ ηὃ σδϑ"πρλείσίον διηὸ 

ἡμῖσυ, ὡς τοὶ πρόφτι οὐνηρέ να φτοῦ « ποὺ εἰς ὅξήν οὐὐτῶν ὃ δύχε. 

τὸν: οὔι κἰληϑές, οὗτι ἐδυσῖς: οὐδέ γε τοῦ ἰκουτοὺ σέρησι (5 

ὝΣ ἐξω Ἀελϑμδμαι, οὗ ον ἡ ̓ διμσ καὶ " ̓ Ἰυφλοτησ ὃ λυ δε, 

“τῶν καπὸὶ μεδε μίαν συμπλοκὴν Αερομϑρ ων οὐδὲν. οὔτε οἱ 

ληϑές ὅν, οὐ τὶ ἐθυδές. ποίντοι δὲ τοί εἰρημδῴα ἐνόν συ μ- 

"λοκῆσ Λέγετουν" οὐμι, ἰλλα μοί Λέσο δῤ δύξφι τὸ "το!οῦ 

“τὸν συμβαίνν, ἐπὶ πῶν κατοὶ συμπλοκὴν ἐναντίων λτ) 

ὑϑῥων. 70 ΝΣ ὑτβοόνν Σωκ ρα τηρ, τῷ νοσεὴν Σωκράτην, ἐ- 

νανπίον ἤν «εὐλλδόὲ ἐπὶ γύπων αἀνοιγκοίομ. εἰ εἰ δεέχεροις 

μὸν εἰληϑὺσ νούτερον δι ψυδὲσ εἰ εἰνο ὄνηος υϑῳ Ὁ Σωκρεξ. 

ἡουσ' γὸ μδρ ἐσρῦ οὐ Λυϑές; ἡὐδὲ ευδέσ. “ΜΒ ἐδνηοσσὲ, ἐμφό 

ἀὐοτν ψευδῆ. οὔσε Ὁ τὸ νο σεν " Σωΐι ράπαν, οὔτε ηὃ ὑγι- 

αν οὐ, ληϑὲσ' ουηον! μῇ ὀγηοσ ὅλως τῇ Σωΐερζηυό. ὙΠ 

“πὶ δὲ Ἰὴσ' σερησεωσ "οὖ; Τῆς ἑξοως μὴ ὀνηόφ γε ὅλως, ὀνδά 

Τύρον οἱ ληϑέσ' . ὃνηοσ᾽ δι ὸυκ ἀεὶ θοίχύρον μδρ οἱ κυϑὲσ᾽ 9 

Τέρον δὲ ψαυσῖσ'- υὸ 0 δεν ἐχεν Σωΐε ρῖτων, τδτυ- 

Φιὸ εἶναυ Σωΐερῶταμ. εἰ ν"7ί [(κήτραι, εἷς σέρησίσ κοὐ δ ξισ.- 
μοῦ ὄννχσσ' Η: οὐκ λυαεγασῆον ϑώτερον ἀλεϑὲς εἶνου ἢ Ἵ ψαυδέρ: 

ὁτί Ὁ μήπῷ πέφυκεν ἀχν. οὐμφότερα θυ δι. , Διὴ ὄνηαν. 

δὲ ὅ θτστον 7.) Σῶκρεύπους, ἡδϑ οὕτω ἡυδα ἀμφότεροι, κοῦ: 

»7ὺ δψιν ἀὐν ὑχέν ποῦ ηὁ Ἰνφλὸν εἶναι, ἐπὶ δέγε της κα 

πεφάσέως κρὴ τῆς ἀπτοζφοίσεωσ, ἀεὶ ἐάντε ἢ, ἐσίν τε μιὶ βιηδ 

μδὴ ἐπέρο ἐ συζέ ἐνδες, αὶ ηὉ δὲ ἐτέρον εἐληϑέσ. . ἢ Σ νοσεῖς 

ἐἴνον θην Δ "Ὁ μὴ νοσεῖν ὄνησε ουὐ στοῦ, φοινε ρὸν ὃ οχέγὸ ἐτε-' 



πε 

φον αὐτῇ Ἢ ἀλυϑύτ,ὐϑέτε δ, γυδειλ, “δι μὴ δνσσος ὁμοίων ὺ μἱ 

ὃ νοσεῖν μὴ ὄνος, ἀρδιῳ ηὃ δὲ μη γοσεῖὴν,οἐληϑές: ὥστε ἐπὶ μό 

νων γούτων εἴη ἣν ἴδεον ηὁ οὐ εἰ ϑωτερον οὐ τῶν ἀλεϑέσ Η Σ ψμυ- 

μὲς εἰνοω, ὅ σοι οὖς κα τοῤοβαισὶς "ἡ οἰπόφωσίς ἀν τέκεν τοι" 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ἘΝΑΝΤΙΩΝ: 

ναντέον δέζξιν οὐγιθῷ υϑρ δι ἀνεΐδιης κακον: γυ ο σὲ δὰ,-- 

Λοντῇ ἢ ἰςαϑέκαισον ἐπα γοργῆ, οἷον αἱ [εἰᾳ. γόσυρ' κρὼ ΤΉ δγκοι 

οσέρύν, οὐδυκίο"μρὰ το Ἶ ἀνοίᾳ, δῴλία: ὁμοι ωσ' δὲ κοὺ ἐπ} 

ἀλλών:κ κακῷ δὲ ὁτὲ μδῳ εἰρριϑόν ΧΙ. ἐναμτίον, ὁπ ὶ δὲ κα-' 

κονυτῇ 7) ἐυδιείᾳ κακῷ ὃν τί, ἡ ἱ ὑπσερθολε ἐναντίον, ἰκαίεον 

ὃν. ὁμοίως δὲ νοὺ ἡ ἡ μεσύ της ἐναν τίαὐκοὐ]έρῳ οὐ οὔσοι, τῳ 

ον ὅξην ἐππθ λίγων δ ἂν δ γἰούηον. ὅδε! τίς. ἐπ ὃ δ θλεὶ 

ξῶν, οἐεἰ τῷ κακῷ τ ἀγαιϑον ὃ ἐναντίον γεν. ἐπὶ ῬΑ ς ἐνανγί- 

ων οὐκ ἐἰγοεπακλον ἂὺ ϑοίτερον ἡ Μ,Νιοῦ τ λοι εἶνα: ὑγεαυνόν 

"τῶν ΩΣ εὑ πον τῶν ὐεία μϑρ ἔςφυζε- νόσος σὲ, ΤΥ δ μοίωσ δ νοὺ 

λϑυχῶν ὄν των οἱ πον τῶν λιυκό]ησ μϑὼ ἐσου,μελωνίωσὲ, οὐ ἴ- 

7: Εἰ ἐτῳῷ Σωῶκραζηνι ποένήν ὃ Σὠχραην νοσεῖν ἐνοιντίον 

δ), μή ' ἐνδέ χα τοιδὲ ἅμα ἀμφότερα, τῷ οὐ τῳ" ὑποίρχο ( 
᾿ κ ἂν ἐνδύλοιτο το ὁ ἑτέρυ “βέναντέων ὄνον εἰ λοι τὴν Θῷ,: 

νης αὶ ΤΩ Σῶκραΐτην υὑπαίνν, οὐϊ ἂν δα ηὃ νοσεὴν Σῶκχροί- 

Ἴων: δῆλον, δὲ ἔχ, " “πέρ ὃ ουὐηὸ ἢ ἐἰδιει ἢ είγφ πέφυκεγένετ 
ἔν τὸ ἐγαντία: νσοσ μϑρὰ Δυϊία, ἐν σώμα τί ζωντέφυκε 

γηνεϑε. λινκοῆης δὲφι μελαμίαι, αἰαλώς ἐ ) στ μοι δ ῶος 

οστι δὲ κιοὰ οἰδγίκ αι ΝΎ ψυχν ἀνθρώπου. οἐνεὔγνον ̓  ποῖν 

τοὶ τοῦ ἐγειντέα, ὴ ἐν τῷ Ρ αὐ τῷ! γέν4 ἕνα; δέν ηδς ἐναντίοις τέ 

γεσίν, ̓  οὐὐ τος γένη εἶν αἱ» άνκον μϑν » "οἷ μέλαν ἐντῷ οὐὐ - 

τῷ  γένφ χώμαρ οὐ τῶν ηδ τίνος: “κου σέοῦν δ δὰ οἰδεκίο, ἐν 

τοῖς ἐναψτίοις γέν ἐσίν. αἰ μϑρ δ, αἀἰρύτη τὸ γένος το ὃ κοι -- 

κία. ιοὐγοοὸν δὲ κρὰ κάκον, οὐκ ὕδην ἐν είνᾳ. οἱ γλοὼ τοὶ ἐΤυγχά- 

γ4 γίνῃ χνῶν ὀντρ» 

Δ; στπῖὶ 



ΠΕΡῚ ῬΡΟΤΈΡΟΥ: ν 
ΠΊ ρὐτέρον ἐτέρον ἐπέρα λόγετουι τοπρουλίο πρῶτον μϑ καὶ 

ἰεύρι ὥτουτον κατοὲ γὸν χρόνον. καθ πρεσβύ Ὅν ἐσερομ 

ἐπέρου, τσ “σα λοιότερον λέγε τοῦ! “τῷ Ὧν χρόνον "σλείω 

εἰ νοῦν, μρὼ τα κοόπερον κὁ πρεσβύτερον λέγεται. εδαθυ τε 
(ον δὲ τὸ μὴ ἐν τιορέφον κα τοὶ 'τίω στρ εἰναι σἴχοο λοὶ Ὅησιί 

οἷον ηὃ ὧ τ Ω δυζο πρότερον, διψοῖν μϑῳ Υν οὐστοίν, ἀχολεϑᾶ 

Εὐδιὺς γὸ ἂν ἄνω. "ἕνος Με νηκρερ Υχ δὲν λλκούΐον δῳο ἐ ἔνα». ὥςε 

οὐκ ἀντιερίᾳ οἱ οἐπτὰ “Τῷ ἐνὸσ ἡ οὐκ ΛΩΣ ϑησὶς Τῷ ὄγοι ηδ λοι, 

πῦρ πρότερορ δὲ δοικεὶ ηὐ “τοϊοῦστον εἰναι, οὐ ὃν μὴ αν σδη 

βρεφᾳὴ ̓ “70) οἶνον οἰκο Δούϑηδίο. Τρίην δὲ ἕξ α τοί “Τὰν οἱ τοί" 

ἕξιν προ τύρον λέγεται, καυϑοίπσερ ἐπὶ τῶρ ἐπίςημοον μὲ 

τῶν Λότων. "ἐάντε ἔχ τοῦισ ἀπσυδῴι τί καῖσ ἐπσιστήμοιις, ἡ 

πώρχᾳ ηὸ προτύρον "(οἷ ηδ. ὕφέρον ἼΜ  πίξέ, τοῦ ἐν» 5θι χέία,: 

πρότερα τῶν δυεὶ ρα μμιοίπωμ τΝ ἢ τοῦϑῳ, κρὼ ἐπὶ τῆσ ρα μ᾽ 
μου Το στοῦ πο χέῖαι προτέρα σῶν συλλαβών. ἐπότι τώ Κ᾽ 

λόγων ὃ μμοὶ δ. οἸδὙῸΥ προο μίομ “τῆ σ δυηγήσεωσ' προτίρον, 

ΤΙ Ἢ τοῦξ4 ὕβίν. ἔτι πὸ ρεὶ τοῦ ὀρυμδρα, ηὃ βίλτιον κρὺ σέβει 

τερον, προτέρου ἽΝ ἢ φυσεὶ ΠΤ ἢ εἰώϑασ! δὲ οἷ οἱ “πολλοῖ. 

οοὐσ ἐρτι μοτέρουσ' πρὸ μοί λλον ἀρεταί μϑιίους “ποῦ τῶν, 

προτέρουσ, πορζυηοῖσ' εἶα. ἴδει, δὰ καὶ δον ἄλλοθι 

τεεηος μῆς, πρύπσων οὔνγασ᾽ «οἱ μὴῳ ἂν λεγόμϑμοι πρόπαν! 

17) προχέρα, σὰ δον σου γέ εἰσί: δόξες διὰ εἰν δι πρὸ ρα Ῥυσ' 

ἐρημθῴουσ, Ἕτεροι, εἰνοω προτέρου “ρόπος ' τῶ δ ἐεν 
ἡὐ τ᾽ φρεφόντων ἰτοὶ τίω τοῦ εἶν οι οἰ ολούϑασίν, ηὸ οὐ 
Ζλον πῶσϑν! ϑετέρῳ τῷ θμαν. πρότερον εἰκοτως τῇ ᾽ φῦ. 

ἘΡ λίτοπέδὰ «ὅτι δέ ἐ ἐς 1.7... “οοίτοῦ, δ νον. . ηὃ εἰ ρὲ κόρῳ 

δυθρωτὸν εὐντιορέφ 4 κεετα τίω “τῷ ἄνα ἀκολούϑη σιν πρὸ; 

ηὖν ἀλυθῃ σεοὶ οὐδ ΤΟ) λόγϑν: εἰ ὅν. διθρωποσ, μὰ 

ληθῆσ, ὁ κὐγοσῷ ᾧ λέγορμϑν ὅτι ὅξὴν εἶνθρωπτας νοὺ ἐῤ τίορέτ' 



Φέπ' «Εἰ δ ἀληθής, ἐχϑξαιρε ὁ λέγοιϑρὺ 0571} ἴων δύδτ, ἔ σὴν ἄνδε: Ἵ 

ςσδὸμ Γοἐληϑῆς λοίος ὁδοιμκῶς αὐ τίος ΊΣ εἶν 1ηὰ πραίζμα, τὸ μὸῳ 

20] πρᾶϊμια φαίνετοοίσπτος αἴηοιρνΤῦ δὲ ληθὴ γὸν λυ έν" πῷδθ 

ἀπ ὰ τὸ πρᾶ μαι με, ἡδλιϑοον δ δ δε) ἡ δυδαὶ λέ ὦ ΘῈ κὐτού “πίν 

τὰ Ῥοπί, ὑπερ  τίρυ πρότεῤ᾽λέζοι [δ: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ἅ ΜΑ.: 
Αμαϑλὲ γέϊ αλλ δικυριώτοιτου, ὧν καὶ γυύεσιν ἐν τῳ αὐ τα- 

χρόνῳ. ιἐδόπερον ὺ 5 ἡοζ των πρότερόν ἢ ὅξην, δὲ ὕξερν ὰ ἐδεβαδᾷ 

κατ ὃν χθένν τοιῦ τοι λέ: ῷυσε!ι λζμαῦσοι δὺ Τιϑρί φ4 ΝΕ 

[ματὸ τον εἰναῦ ἀκο ϑϑεδίν. “μησῖε μδν δ αὐπῖον λαύπῥον ϑειτέ 

ἐφ ἄνωΐ 8 νιοἱ ον ἐπὶ 12 δπλασέῃ μὴ) 15 κα μέσ Ὗ σιορί 
φφι ὸ ταῦ το! , δ) πριυεσίψ δοντί, ἡμισύ (δε. "ὁ ἡμισεονὕντι, δῇ 

"λάσιον ὅξν' ἐδέτι ῥι»ἐδετίρῳ 1ὗ εἰνωΐ δον οὐ τὴ" " τοὶ τς 

13 αὐ7 γϑύσς ὸῤ τέδεηρημένα οὐ; ἥλοις, ἅμα φι ̓σεῤλέεῖ- 

δὺ σόν ρὴ ϑρλὴ μεγῶ αὐὔμλοι φ,τοῦ κου τοὶ Τ ̓ αὐτθδιαΐ ρεσιν, οἷ οἱ. 

ον γὺ πτηνὸν τῷ “πεῖ ᾧ δι τῷ ἐγ ρῳ.ταῦ τοὶ κ αὐμλοι σ΄ αἵ.ν1] δ( 

ἐρεῖ τοῦς ἐκ αὐ γυύτ τῦντοουὺ δέωον διουερ ἴτοοι εἰ εἰ τοὶ, τοῦ: 

ἣὸ τὴν ηδσεζον, (Δ ηὐ ἐνυόῆρον: (Δούδον γεηουτων προτέρου ) 

ὕφερύνϊπιν ἀλλὰ μα τῇ Φιίσει τοῦ Ὑ!οῦ τοῦ δυχέ εἰ Εἰ ψοι: υἤγοθηθο 

θείᾳ δ᾽ λὺ οἷ τούτων ἑκαφον ες εἴ δι “πϑέλιν. ,οἱ ον γϑ τῆνον, η: 

“σεῦομ,κρὼ κα ἔνυορον: ἐσοδς θα νιον ἔν ος ἀματῃ Φυσει, ὑσὶ εἰς. 

“ον αὐ ον! γεώοια ἔκ τὸ τί αὐ τέω δγαΐ ρεσὶν ὕεήν. το σὲ γέ- 

"Ὁ δὴν εἰ δῶν οεὶ πρότερα. οὐ ὃν εἶν το Ὡς (ετοὸ “τίιυ “τον! - 

εἰγαμοέκο λό θέσιν: οἱον ἐνύσρου μϑῳ ὄνηρε, ὅξεζώον. ζῴου ον 

»χσο,οὔϊς ἀναΐβει ἔγω ερον εὖν οἱ! ΠΡ ΓΌΩΝ 1; φύσει λέγεται, Σ 

σοελὺ τιορίφα μϑρ κατοὺ γί ον" εἶναι ἀΐε ολούθη έν, μη σὰς μεῖς 

δὲ ἕτερον ἑτέρῳ αὐττον 5οι] εἶναί ζ11. κμὰ τοὺ ἐκ. γου αὐ 

βοισὸῤπαδνηρη εϑιρα εἰ ϑυῖλοιτ' ὡπρλῶς δε ἄμα, ὧν κα γέγεσιέ 

ἐν τῷ αὐ τῷ σθόνῳ. ΠΕΡῚ ΚΙΝΗΣΈΩΣ: 

Κ νύσοων δέ ζξην ἐδοϊξ. γϑυἐσὶς, φϑθορεὶ, οὖν ξησιξ, μείωσίν, ἀλ 
λοίωσίς, ἡρῖ αὶ κι τρύ ὁ Ἡπὸν μεταβολή, αὐ μϑρ ὀιω ἃ ἐὔμλλου πὶ π΄ 



νήσεις φανερονὅ ἊΣ ἐπέρα! εἰλλήλων εἰσίν. ἐρφ θεν ῃ γϑυεσὶς 

Φθορα. ἰδέτε ἡ ᾿ αὐ ξησίν, μεξοσσις: "σε ὁ κατοὶ τοπσον μεῤαροββος 

λή: ὐσουύχως δὲ κοὺ αἱ ἄλλαν ἐπὶ δὲστῆς λοι σεως ἐλ τι" 

μα αἰπτοθέουν αὐταῦ τὰ ἀναῇεοῖον ἦ,γδεέλλοι οὐ μένον κουτοῖ τί 

νος ΓΝ λοι τῶν χινήσφων οὐδλοι ὅδε: ΟΠ σὲ οὐκ ἀληθές 81. 

σα δον ΝΩ κοτοὺ “ποὺν τοῦ τοῦ “ποίβη: ὴ τοί πλεῖσος συμβέβηκεν 

»ἐ 7λοι ϑος ἡ μάτοούδᾳ μιᾶς ῬΝ ο ἄλλων κινήσεων κοιγωνγήσηι: 
οὔτε ὃ» αὐὐνξ εϑαχα οὐνακοῖον ηὀκουτο: ποίθος κιγούμένον, δ χε 

μφουϑαα, εὐσαυσωσ δὲκαὶ ἐπε δῆ ἄλλων εὐιθὲ τέρα ἂν ἐν, "τὲ 

μεὲ τοὺς ἀλλαφκιμήσει, ἡ ἀλλοίωσίς: ΕἰΎΡν ἡ ἡνὴ αὐτῆ, ἐδφὺὴ 
εἰλλοιζμανον δὐϑισ' (Δα ξεϑι, ̓ μφδῶν, ἐσίνα ΡΥ ἀ ἄλλων 

οἰκο λσϑέιν κρήσεων κὐγλῦκ εἰνοί γον εὐ σουτως δὲ φι γὐ οὐ ξα 

γόμενον, ἡγένα ἀλλίῳ κί μησὶν κει μενον, ἐδ4 ἀἰλλοιδιϑα. μὰ 

λἴ οχτνὰ, αὐ ξαιμό μεναι οἱ οὐκ οἰλλοιξ τοί, οἷον ηὸ τιηρα 

μον γνωμονοσ πέρι τεθέντος, ἠυξητομθῳ, οἰλλοιοτέρον δὲ 

οὐδὲν γεγένητο. αὐσυυύ ως καὶ ἐσ χί ἐδ ὰ ἄλλων ὟΝ "τὸ Ιέτων: 

ὠνθετέραι ὧν δησοιν οὐ κινήσεις ἰλλήλων: ὅν δὲ οἑσλωσ, τῇ 

μϑῳ κινησεφ ἠρεμία ἔραν τέον. τοῖς δὲ καθύκ αϑο, οὐ καϑῖκα 

σϑύ' πενέσε! μϑῳφϑορὰ ὃ ἐναν τί. ον. "αὐ ξήσε! δὲ μθωσί σ᾽ ἰδὲ κά 

χοῦ “Τόπτον μεταίζολῇ, κἡ κα τοὶ τόπον ἐρεμία; μοζλισοιὃ οι! 

κεν ἀντικέϊ ναὶ ἐἰσηὸν ἐγαν-τίον “τοπον μέταζολι, οἷον τὴ 

κοίπχωϑέν, ̓  εἴγω. μεν ἢ ἄνωθέν, ῃ ἱ (οἱ τω. Τὴ ἡ δὲ λοι τῇ Τὴν ποῦ 

θφσῶν αν ἡ σέων οὐξάδνον οὐηρδοϊγγου τί ποτέεν: ἐγαγτίοι . 

οι κΕδτοὐδεν εἰναι αὐτῇ ὀγαντήον: εἰ μή χίς ποὺ ἐπὶ ταύτης 

τίω κα τοῦ ηὸ “πόίὃν ἦρεμὶ ον δὺ τήΤιθείν, τῇ εἰ εἰς ηὐ ὄνον Τέον Τῷ 

"πίον με τορξολῇ, χαϑοίεσερνὴ ἐπὶ τῆς ἐκατοὸ πόττον μάτοι-' 

διολῆς τί κευτος “τύ τὸν ἠρεμίανεν τίω εἰσ ηὸν ἐνων"Τίον τος 

"τὸν μια ποεβολίω ὅτε. κοὰΝ ἀλλοί ωσίς μετωθολη κατα ηὃ 

“πὸ ὥντε εἰν τιν 4τορα τῇ κα τοῦ γδποίον κίνήσε!, κα κατὰ ηὃ 

ππτο δν ἠριμία, ἢ εἰς τὸ ἐμαιντέον “π΄ πο]ον! ματρεβολή: οἷον ηὸ 



λίυκον γέμεϑϑοι,οὸ μέλαν γήνε ϑϑορ"εἶλλοι οὗτοι! δ εἰσ τοὶ ἐνὸν 

σία 70) “πο ον! μεοτοβολῆσ' γενομιάνην: 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ͂ ἜΧΕΙΝ: 

Το δέχ, πὰς  σλείογαι Ἡροσσοισ Λέτετοω, ̓ "» εἷς ἐξιν διά 

ϑεσέν," ἄλλην τίν οὐ ππτ]ο ΤῊ τοῦ: "λελϑμεϑα γῈ) ἐπεση μίω τι- 

να ἐάν (Δ εἰρετίω ἢ ὧν τὸ "σοσύμ. οἷον ὁ Τυχίνα τὶ θν με 

γε505: λέσετα, Υ τρίτην μέγεθος ἐλάνἢ τοβασσενν οἷ "ως 

οὶ στρὶ ηὃ σώμος, μι Ομ ἡμιαξτίον ὃ χιτῶνα: ἐν μερίῳ, οἷον 

ἐμ χέρι δακΊύλιον ε 5) ὡς μέροσ, δον χῶρα ἡ “πύδα «ἢ ὡσ ἐν 

ἀγγείῳ,ο, οἷον ὁ μέδεμνοσ του: πύυροισ. ἢ πὸ ἱμεραάμιον ηὸν 

οἶνον - οἶνον ΥΣ ἐχάν λέγετον Ὡ κεροίμίον, μοῖς ὁ ̓ μέδε τ΄ 

μινος παύρρισ. . ταῦ τῦυυ ΥΡ “ποίν τοὶ ὡς ἐν εὐείῳ ἔχάν λε-- 

γετοοὶ οὐρκτή μια: ἐχήν δ οἰκίαν: ; ἄχρον Λελθμαϑα: .λέτ- 

γέτοε δὲ κρὸ ὁ ἀνὴρ γυναῖκα χάν,μοὺ ἡ ἥ γν)ν ὸρ ρα, ἔοικε δὲ 
οὐλλοξιώτοτος ὁ ὄ νῶν ὀηθεὶσ' Ῥο “πος Ἰν ἐχῴν Εἰ νοΐ!" οὐδιι Ὁ 

ἐἰγλοτα ἐλφν γυναίου σμμούνο μὲν, δ τι σι νομῶν. ἴσως δὲ 

ἣν καὶ ἀλλο] τινεσ' φανεΐησοιν “Τῶ) ἀλϑν Ῥόσαο!: οὐ δὲ εἰωθόσες 
λίπϑα. φᾷ δὸν ἀ΄ πον τὸς κιο ΤΗ θέ θ μην τρί. 

ΤΈΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ΚΑΤΉΓΟ 

ῬΙΩΝ: ΔΟΞΑᾺΑ ΠΑΤΡῚ ΚΑῚ Υ, Ωι, ΚΑΙ ΑΓΙΩι 

ΠΝΕΥΜΑΤΙ. ΑΜΗΝ.: 



δ ὃ ΞΟ νῶν δγῖν 

Ξ Ὡς 

4 ιν α 57, 

χοῤφφοισές νὴ 007 ᾧ εν σίξ, δι λόης ς-- ὅἐ 
ΝΞ Ἂ .-- ΄Ὄ ὋΦὋΌ ΡΧ Ὁ ΄συ Δ 

μϑμνον) τοῦ σαν“ ΤῊ ᾧῴωνμ, τ᾿ ὄν "τη ἡ ν 
᾿ ͵ Ὁ ᾿ Ι 

ποθ μοι τῶν,σὺ μδολανθι τοῦ γροι Φο. 
ΑΞ “ [ο ψ 3 . , 

μένει "ἢ ἐν 7 φωνῇ. Ὕ τ πτΡ δὲ Γράμ, 
ἊΜ λ 2 2 Π ς 

"3:5... .Χ.ἱὶ μου τοῦ "χοὼ σέ τοῦ οὐ τοί. ἐσὺ φων οἱὲ οἱ 
3 ἌΣ ! “ο Γ 7 2. -“ ᾿ 

ουὖ τοῦτ ὧν μέν} Τοῦ τὰ σἩ μμειο. πρώτων, ταύ τολπσὰ σέ’ παθό μια 
ΜᾺ “ ἔσο “ ς ! ᾽ 3 

χοῦ τ’ ψυ χότιδιὼν χοῦ τοῦ ὁ μιοι ὦ μιατοῦ, πρ οἴζμο το ἡ δὰ τοῖν τοῦ: 
ΝΣ ΠΡ πεος 7 γ) 3 “ ᾿ -“ ᾽ ᾿ ἣν πέρι μ᾽ διω Ἴζ των, ἐἰ ρτοῦι ἐν γος πστοί ψυχῆς" οὐος δ) τοῦ τος 

σφ »ὴ,. κοὐ 2 “ ὈΥ ὑπ, Δι 
πραίμοτεί “ἤξτδῶ σε ρ ἐν "τῇ ψν χίιο τὸ με, μδημια ἀνϑυΊν 

ἥἥκη, Ἐν ᾿ ᾺΝ τρο ἘΡἡ ΤᾺ 7 ε Ι! 

ληϑνάν ἤλψδὸ δὴ, ὁ τὸ δι δῳ ῳάμοι κητῶν υὑπαρχ βα περὶ, 
φ' Φ " “ζω δ τς ,ὔ ’ “ Ἁ Δ ! ϊ 

οὕτω (Δὸν τῇ Φων! “πέοῖὰ σύ ϑέσέν δι. δὲ οἱ ρε σὴν ἐ 51 γα δὸς 
Ι - 2 Υ Ἃ ΔΝ ) ! ᾿ ἃς γ᾽ 5 

σὰ διηὸ οἰληθές τοῦ εἴ δὲν ονομοατο οὐὐτα(ἃ τοὶ ὁ ἡ μοίτος, ζομκε τῷ 
ΤΣ ! ἥ ππ Φῖς δα λεσ. 
δυξυ συυυϑέσεωσ' μρὼ δον οεστως βοη μα Ζλιοιον οὐ εὰνος αὶ ἣὸ λα 
ἂν Ν “ ως δχῖν γ ᾿ Ι είς 

Τὰ ,ο τοῖν μι, προς τη 9 τί οὑπὶ ψσδος,οὐτε ἀληθὲς ππτυ δη μέ! 
ἕ ΕἾΝ 7 7) 7 ἕξ Ε 

ον δ Χξ4 Το δε. ΟΡ Ὁ ὁ Ῥατί λαςῦ ον σή μοι μ4 μϑῳ Τὴ" οὕπτω ὃ 
ΕῚ Ν φκἃῳ ἈῚ δ᾿ Ἃ “ΩΝ ΔῚ Ἁ λ Ἢ ““Μκ { 

εἰλυϑέσ 725 ψσος, ἂν μι, ΕἸΝ οὐΎ." 0 ἐμ Εἰ νο προζτεθμ," ρώ- 
“ν δ ἃ 7] ἣ 

"λωσ' καὶ Ἰλρζ Τοῦ χβογ 9}: 
Ψ Ὁ ἌΝ “5 7 

ΠΕΡῚ ΟΝΟΜΑΤῸΣ - 
᾿ς ἢ λκ, ἣ Ὰ Ν ΄ ΗΠ μ 
ὥνομα μδῳ ὁν) ὅξ φωνη σή μανχεκιηκα το σου θήκην δυ λον 

Ὡς ᾿ φὰν Ν 7] 3 

ἐς μηδὲν μέρος ὅ: δ μουν Τέπον, κε χω σμενον» ον ΝᾺ τῶ! 
" -- Ὗ ψ 2. ,κὧὧὐ ἘΝ δ 3. ἊΝ "ἢ ε7 

Το λλιε πῶ δ᾽ ηο ἡσαος,ουσὲμν οὐν ηὐ πουϑέουν ηο δή μιοέν 4 ασὲ ρ 
2  Ὲ ᾿ ἢ 5 κ᾿ 5 ͵ ς 

ἐν τῳ λόγῳ τῳ ἰκοαλος Ἰπαπος: οὐμίω οὐοῶ ασὲρ ἐν“τοῖ σ' οἱ -' 
“Ὁ 2 ή : Υ 32 ΄ ͵ 3 ) 7 Ὁ 

Ὄλοις ὀνομεσίν, ουτωσ' ἐ χᾷ (Δ ἐγρὲς ποωλείμενοιτοῖν κεν 



μδρ δ οὐδουμαῦε τὺ μέρος Ἷ σή μιουνἼκον -Οὐ δὲ σουστοίς, 

(ούλετον μϑμ: οἰλλὄϑενοσ ἱιεχοθισμέ νον οἱ ἦον ἐν χῳ' ἐπακθο 

κύλες,ηὐ,κέληνούδεντι σῃ μον ει αϑίουν δ. τὐδὲ κατα στυυ-- 

οἠκίω, ὅτ Φυσε δα ὀνομάτων,οὐδεν ζξημ- ἐλόταν πένητος 

σύμἝον, ἐπεὶ δῳλϑσὶ γίγοι διοΐ ἀγροῦ μμλειρὶ ψοφο!: δλθυοί 

ων- "ὧν ἐδεν θην ὀνοματ-ηὸ δοῦκ νος ὐκόνομαι ἡ μίω ἐσὲ κ 

χοίέ τί ὄνομα. Ὁ τὶ διε (καλέ οὐ ηδ᾽ "εὖ τιν} λόγος: ὦ σεασατῴα. 

οἷς ὕξιν. ̓αἰβιφῶ δνοΐϊ, ἀριςον- ὁσεδ μον ἐφ Ἰνῆν ὁποίᾳ (Ε 

ὄντος (δ μη ὄνηρς: “ἡ δὲοἰλωνοεὶ Φλλων,( ὅσοι γοἰουῦ τοῦ, δ κὸ 

νύμα τος ἀλλο πτώσεις ὀνόμαιηοτ- λόγος δέ ζξιν ἐυντῶ] τοί  υϑο 

ἄλλα, [εκ τοὶ τοὶ οὖ τοῦ. ὁ δὲ με τοὶ ον" ἤξιν ἡ γεν ἐσρῶ, γκ ἀλη 

θά 4ὴ Ἰγψόυδε τον τὸ δεύνομα δἰ Εἰ. οἱονἰλωνοσγινὶ ἢ γί ὅξιν κα 

δὲν γόπω οὔτε ἐλ θά, ὅτι ψυδε τοῦ. 

ΠΕΡῚ ῬΗΜΑΤΟΣ .: 

ῥ ἅμα δελῆε, τὸ προο σή μιοῶγον ὙφΌ γον: δ, μέρον, ϑιν σημιοίνᾳ χυ 

ρί τ κοὺ δον οὐεὶ καϑί χύρου λεφθμένων, σημιξῖεν: λέγε δὸ 

Τι προρσημιαάνφχόνον. οεον ὑγίφα μι ὄνομα; ηδὸν γώ γ4, 9" 

μα: προισή μεσόν δ ηδνῦ ὑπρχ. νὴ ἀει ἤξχαϑὺ σίρε λεομῆ, 

σή μον γεν. ̓οἱον Ῥκαϑὐτοκάμῇ ἢ ἐν ὑτοκα μένῳ ντων. οὐ 

δ χὺ Πιον4, Ὁ δ ̓καύμνφ, Ζ ̓ ἐημειλέίω. προοσα μον μὴν δχό- 

γῸΨ. (Δ ἀακουτο Ἰινον αὐτὰρ: ΤΗ ἢ )διοιφορῷ ὀνομεσιηἠκ εἶ Τοῦ 

αὐζοω ἀσθισλῤδμα πὸ μοῖ ἰφλιῦν ὑποίρ χά δινηοε υὺ ᾿ “μὰ 

ὄντ. ἡ ὁμοῦ δὴ ον . ὑγίανεν, 5, θη Κι. αὐγει πτὼ δ᾽ ῥήμα 

50, ᾿“δγειζθέ ρ ὃ το φήματ! ὑπίηὸ κἰ ηὃν ταῦ ρον το προοσηη μου, "4 

χζῦνον το ὃ γὸν πέριξ. ἌΣ ἽΝ ὅλ καϑῶυ τοὺ λείδ μέγα πὸ ἐπ 

ἩΈΤΡΟΙ ἦνα ̓ α να τάξη τὸ σή μιοένᾳ τί. ἵσηισί 7} ὃ λέγῳν τίω 

δὲοίνοι ἐγ: "δ ὃ ἀκύ οἵ “ἠρύμησεν: ἀλχῶ τιν κ᾽ μὴ, δήσω δῇ μοι 

ὑσὶ δὺ εἶν αν καὶ μὴ εἰν ον δή μεῖον ὅϊ: Ζρ πρά [μους ἐσὲ ἐὰν 

ηδὸν ὄπης αὐ δ ψιλόν. οὐὐ ηὸ υϑ δ, ὁϑεν 8}: προυέμαύνᾳ 

Ν ΕΠ πιναάν ἣν ἀνόυ ἢ συτίι4μένων «ἐκ, ΣΕῚ νοὐ σνῶι: 



ΠΕΡῚ ΛΟΓΟΥ’ 

Λόχον σίζξεφωνν σῇ μοιντιριή ἦς ἥΡ μερῶν Τί σημαντην ὅξηκε 
λϑθιημένομ, αἷς Φοὶσίς, ἐλλοὔχὸς καιτοξεβοισίτιοὶ, ΟΥ̓ ἀνϑφωτρει 

σήμιουήνᾳ μϑῳ τιν λλθ χτι ἐσὴν,Ν εἰκ ξεν. ̓αὐόρυι κατούφασίς 
ὴ οἰγρφασίς, ἐὰν προντεθβ Τὠλλ μου άνδύ συλλκίὶ μία, 

οὐδὲν ον τῷ μῦς γϑῦς σμιμιαντηκον, οἰ λιοὶ ᾧωνή ὅξηννῖ μιόψον: 

ἐν δὲ τοῖς δυπσλοῖς σὴ μοιήνᾳ μϑ τί, αλλ ΄ καϑούνη ἃ ὥασερόρη 

ὙΠ ἔς δὲ λόγο μδῳ ἄτας σι με εκο ἸκοὉ: οὐχῦσδρεοονον δι Αν 

Χύν τύρ ἄ βυτοοι κοιτοίσψυθῃ ἱκην οὐρανὸς ὃ “ὥοὶς "οἱ Ἃ 

λέν ῷ ῥηδάληθιύφν "ψύλλοι ὑποίρ χά υὐντον ἁαρισιὺ ὑπέρ 

οἱ ΟΝ καὶ δ᾽ χῇ λὄγϑοιϑῳ, οἰ) τί ἀληθὴς οὔτε ψώδας: οἱ μα ὧδ οτὼ 

ἄλλοι εἰφεί διῶ σοίν» φηγοθικῆο Ὁ» ὁ προ Τικῆσ', 0, ̓ κφο τέρα ἡ ΠῚ 

σἰκέψιεο δὲ ἀποφαιντέκονΤ νυΐῳ ϑέώρι κτξο ΓἊ οσπρώπος 

λόγος οἐπτοφαντίκος, χατοφασίσιξτα, ἀτῤφοισίς"οἱ οἴλ λλοι 

παρὸν τεσ σιυδέημῳ ὧσ' ἀμοιβεν: ἡ ποῖν τοῦ οηου ἀπτοφανῖμ- 

κον ἐκ φάμαηο ὝΤΡΗΙ : ἔκ πρωσεωσ ἐβ μιάηρε: πο δ Τὰ εἰνὸν 

λόγος ἐαν μὴ ηδ, ἔσχν, ἢ ἦν, ̓ ἔσο, δ Ὁ] οὕστον προς τεϑήι; 

οὔπω λὸ γδδ οἀπτοοοι πε σ᾽ δυο ὲ ἐν 1 ἐςνιοὐλοῦ πολλὰ, κὸ 

ὁωῶον, πεῖον, δ ἼΓΟΟ . δὶ δ» δᾷ τῷ σιιυέγγυν εἰ ρίαν εἰς ἔσιχε- 

ὥς ἴλλησ γου πραϊμοτείως εἰ πεῖν: ἐσὲ εἷς Αὐγὸς οἷ-- 

“ποφανικος," ὁ 0 ἐν δωλοωῦν ἢ 0 " σιυυδόμῳ εἷς: "πολλοὶ διοἱ ἜΝ 

λα ῶ μὴ Ἢ ̓ οι  οἐσειύδε «0 ὁ μϑρ ὁ 71) ἀμαίαΝ νὰ φῆμα,φασὶ 

ἰσὼ μονόρ. εἐπεΣ οὐκέ σεν εἰπεῖῆν οἴω δωλοιδ τοῦτ ΤΆ (ων ᾿-- 

ὥντε ἀποφαίνει Π ὁ ἐρωγῶνηθσἼινον, ἢ ῃ μην ἀλλοῦ ηὸν ΡΞ 

οἱ ρούμμένον: 1 τῶν ὃ καὶ μὰ οὐπσλι δδην οὐππρφανσίς "οἷον τὸ 
(ιωτο ΝΟ Ο: ; τὶ ἀππόΊινος"ὶ δὲ ἐκ Τότων συ βιφμενν «οἱ ἴον ἡξι 

᾿ δὸς “ὲς ἔδει συ ϑέμς. ξ 52 δὲ εὐ σλὴ οἰηέφανσίς Φωνὴ δή μια 

ρων «στοὶ τᾶ ὑπαυέρχάν Τὴν ἡ μη  ὑπούρ νὼ ως οἷχφόνο] δγέρεν: 

ΠΕΡῚ ΚΑΤΑΦΑΣΈΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΈΣΕΩΣ: 

Καταφασὶ δέσειν,ἀηῤφαν οὶ Ἴινος κατ, εαηρφοισ' δἰ σην οὲ 



γφ κυσίς Τινον αἰγδεν) σιέπε: δε βειὰ οὐ ὑπαρλον οἐγρφαΐνε 
ὥρὼς μὴ ὑποώρλον »αηὸ μ ὑατέρλον ὧς ὑπσοίρλον" Ο γδύὺ ποῖρ 

λον ὡς αὐ ποί ρον: διὸ μὴ ὑπαὶ ρλον ὧν μη ὑπο (λον: "ἡ περί οὶ 
ἐκ δὲ Ἰδνιῶχχόνυτώσοιυ ὃν ,ἄπσοῖν δὲ ὸνν ἐγσίχοιηο Ὕ ὃ κατέφε 

σύτις εἐηρφῆσοιε,δι ἀπσέφησε, μεῖνε ἡ δϑθα᾽ οὐςτί δῆλλθ τι πο 
δὴ καταφάσει! ξέν ὠπόφαὶ εἰντκἀμένη: "ἡ παρέσῃ οἰπρῷφεί 

δει νοι τοί σι (Δέσω Ἴδη εἰντέφασ' νκατοφασί», (Δ ἀπέφα 

σὶς αὐ ἐντεκεί μη. ελέρω ὅς ἂν Τεκ εἴόθαυ “τίω τον αὐγοῦ, κατοῦ 

»γγου οὐ 1. ἍΜ ὁμωνύμως δέ "δ σοι ἔλα ββηγοιΐτων, προς δὴο 

οιζό μιϑι πρὸς τοὺς σοί), σἡκκοσογολλήσε!σ. 

ΤΜΗ ΜΑ ΔΕΥΤΈΡΟΝ: 

ΠΕΡῚ τῶν ὑπποκάμενων, κοὐ κατηγορουμένων προτοίσεωμ: 

Ἐπε: δ ζς7 πὸ μδιρ, ἀιαθόλε' τῶν πραψμαύτων' ποὶ ὃ κωαϑέκαςον- 

λέγρσὶ καϑόλου μϑρ,ἢ ὃ ἐπὶ ὁ αλῴννων τέφυν γι κατΒ29 ῥεῖ - 

ἀ..2: καϑέκοον δὲ, ὃ ὴ ἀϑοοῦ ἄνθρωπος μϑῷ τῶν και ϑό,λου- 

Καλλία: δὲ τῶν καιϑέκουφομ. «ἐμοί δὲ ἰτασοφ οήν τόθ οἰ ως υ 

πείρχῇ τὶν μὴ ὁ τὶ μ᾿ καθόλχ τινε τὶ γῇ καϑέκαφον' ἐαν 

μ“ ὅν καθολὺ ἀηρφαιήνι, ΤΗΝ ἐπὶ καθολῦ 67: ὑπο χᾳ᾿ μή, 

ἔσον ἐ ἐναντίαι οἱϑ ἀπρφαυσεῖν λέγω λέπητε καθὰ δὲ ἀτρῴο 

γεαϑοκαθόλν. οἱ οὐ πᾶς ον ὅς λίνα. ἡδέτοἶνο "λίνον: ὅταν δὲ 

ἐπὶ Ῥκαθύλυ Δ νΑυὴ κωβόλυ δέ ἐκ εἰσίῃ ὀγαιντέομ: πὸ μδιῇ ὋΙ 

δῳλῆ μενα, ςν ἄμα “ποτε ἐγαντία: λέχο δηὸ μὴ καθύλ ́  
γρφαήνεϑ ἐπε Ὑ καθόλσ' οἰον τς λληκὸς ἀνδς: ἤκ ς2 λίυκὸς 

ἀνδεικαθολύ ὶ ὀντ' Ἰξάνο: εἠχδεκαθόλεκεχρῆ 1 οἰτρῷοί νσεί: 
δ πὸ δ) καθόλῦ σή μιαήν 4; ,αὐ δ τι κοιθόλχ. ἐπε 512 ἰδῆς 
φουμίνν κορθο Λν, καθὸ νἴὶ ἱιαστατορέν, ζκ {ον ὠληθέσ: 

δε μία δ ἰκατοίφ α σὶσ' εἰ λυϑησ ἔσο ἐν ἡ 12 καπαλϑρῦμε 
νυ καθολορδκαθόλε. καιΤηϊορϑτοοιιοὶ Οὐ ον ἀπά ἄνδι “πὶ υ ζεἰον. 

οὖν τέκε ὧν αὶ ἐν κατοίφασὶν ἀποφάσει λέ ἴω οὐντίφοισεδες 

αὶ 29 καθὸ λύ σιμοόνεσ' πῷ οὐ τῷ 6) ἐκαϑόλγ. δι σῶς ὀνὸς - 



Ἀλυικδςιχ πόῖϊς ἐγ 6 λληκορυύ διεὶς μος λιυκόσ.ἢ 62 τὶς νδ α λυ 

᾿ κόξς: ἐνανλίων: δ τίω 1 ι αθολου χαποίς ασίν, ,) ἡ τέω Ἰουῦκαθό 

λου εἰ ποφασί. οἷον τᾶ! ἀνθρω πος δύγιουεος: οὐδεὶς ἀνθρώτες 

δϑηκοίος: 9 χουν τοῖς μδρ. οὐχ οἷδν τερέμα οἐληθεῶς εἶνα: .γοῖς σὲ 

εἰντικ μέναισ τούτους, ἐνδελε το »»τεῖπὶ 73 αὐἸσυωαλᾳ 

θύφν. οἷον ὅ “σὰς ἄνθρωπσος λνκοτιθι ὅξη τὶ: ἀρϑρώτρι λϑυϊκδτο 
ὁ σοί, μῳ οὖν ἐἰνισηεϑεέσεισ᾽ηἢ καϑύλου εἰσὶ καϑύ λου, οἰνοίείει 

τίῳ πέραν οἐλαθῇ εἰνουεἢ ᾿ σῇ, .γ) ὃ σοῦ! ἐπ! τῶν ἀαϑίκασαι 

οἱ ν, ὅξ; Σῴκρώτην͵ ΛΘυκός! ὑσοιμό ε ἐπὶ τῶν καιϑόνλου μδρ, 
ἐπι ἑκαθόλχσὲ, ἐκ ἀεὶ ὴ τ ὁ ὠλυϑή, ἡ δὲ οψυδάς: ἅμα δ ἀλη 

θές ὅτ ν εἰ ἐπεῖν ὅτι ὅτων ἁ οὐ λίνχοσ: Θυτούκ ὅν νἀνθρωτρν λιν 

κῦρ' ποὺ ὅξδην ἀψδοκα κοσσὺ οὐκ ἔτἐν ἀνδς κευλοσ: εἰ ̓ Ὁ οἱἐ 

ἀβόσ, ρα καλθρ: (οἷ εἰ γένετο τη,κοὰ οὐκ ὅ11: δύξιδ᾽δ ὁξαι- 

φνηςὰ Τοτον να: δια ηὸ φαήνειϑον σλιμουδνφμ ὸ, οὐκ ἔστην ἂν 

β ῥωπτὸς λέυκος, μια καὶ ηὐ, ὅ ̓διεεὶσ ἀνϑρωππτοσ Ἀθυκόσιη σὲ, 

ἦτε ΤΕΡΟΝ σή μοαΐνᾳ, οὔϑομια δῇ ἀνεΐγκοσις᾿ ανε ρὸν δὲὺ τὶ ῷ 

μία ἀπτόφ ἀσίσ, μές ἱκευταῷ ἀσύω; ἔσο: ΟΥν οὐὐηὺ λέ; οἱ 

“τοφισαι "πίω εὐπὺ ασίν, “σέρ (εουτέφησῳ κα ᾿ χαποξεβα σις: 

δὲ οὐ Τῷ οὐὐ ΤΩ), ἢ τῶν ἐι αϑέκοι σου τινὸς, εἰπὸ τῶν καιθύ.- 

ουτηνος, ὡσ καθόλου, ἡ ὡσ μὴ καθόλου: λέ γῶν δὲ οἱ ον τοΣῷ 

κρώτης Ἄνκοσ: οὐκ ἐστ Σῶκ ραΐτη. λϑνκός. ἐεὲν δια γλότι εἶ 

γιὸ ποῦ αὐ ου οὐπὸδ λλου ηδ αὐ ηδοῦχο  ἀμ]ικφμένη, εἰλλἶ-- 

σϑζ ἐκείνην ἐπέρα" “ΤΉ ἢ δὲ πᾶσ ἀνδσ' λίκον, ἢ "Ἵ πᾶς ἀνθρωτος 

Λύκον: τῇ ἢ σὲ ἣ!ξ ἄνθρωπος λθυκοσ, ῃ ᾿ ἐδιεῖς οἶνξς λδνκῦς: τῇ 

δε, ἐ σῶν εἶν σ᾽ λϑυκὺς ἢ οὐκ ἔσην ἄνος λευκός. “Ίεμδ ὃ ὀμυ μία, 

καταφ ασισ, μιᾷ ξ εὐποῷ οἴσει ανΊζε φτοῦ; ἀν ικφαρκῷτηξ ἌΝΗ 

γές εἰσὶν αὖ τοῦ μόρητα ν δ, οἱ ἱ ἐγανΤέο οὐρα (Τί γες εἰδὲν 

ῥ(ὼ τοῖα εἰ ῥιτοῦα Υ τῆ οὐ “αῖσοι εἰλρθής, ̓  ,ψαιδὰς εἰμΤιφασίς.- 

ποὺ δι οΪι νὴ “αὐτο εὐ Λαθὴσ' ἢ ἰψουδάριμίαδέ σι; χαιπο αἰσίο' 

Ἄ ρἐπτύ ᾧ ἀσίσ᾽ ὁ “ ἕν [καϑῆνοσ σμμιουέν  σρκν ὴ ἰμαθόλου ( δυτοσ' 



εἰς κοϑδέλυ,ἢ μὴ ἁμοΐως"οἱ ον “πᾶς εἰνδσ λινκόσυεν. ὕ (0.1) 

ἐνϑρίωτρα λυκόςέ ον Σν ἀμθρωτρι λδκοςὐκ ὅεην ὦ ἀμᾶς λᾷυ 

κόσ: «οὐδιεὶσ' ἄνδο λυκόι αὶ τὶσ ἀνθρωτρσ' λίνέισς. εἰ ηὸ ινίεον 

ἂν σημμολνά εἰ δὲ διυοῖν ὃ ἑνο μα κ τοι ὀῤῶν μηέσυν ἕν ἡ μια 

χουτούςἢ ασίφοὐδὲ οὐπόφα σισιοῖ δι ὅτις θέϊσγο ὀγομοιι ἱμεί-: 

σον ζ σαι κρὶ εἰνθρώπτ ὕ Τί ὅξιν ἑμούχεον λϑυκὸν οὐστηοῦ 

μία κατοφασὶς ΓΟ κἰηῤφοισις μαι οὐδὲν ΥΣ δα ἐρφγρῦ 

25 “Τῦ) εἰ πεῖῆν στ “Εν οἰνθρωπος ἔσαος λδυκός, Ὑυτο! ὃ οὐδὲν 

γα οᾳ “ΤΩ οἰ πεῖρ ἐδ. εἶνῆς Λἰνκός: μὰ ὕξινῚ ἐπσος λινκό . 

εἰ ἐν ὑουας “συῦλα σι μούνσι μὴ εἰσὶ “πολλαὶ δα λον ὃ 7) δι 

ἡπρώτη, ἔντο! πολλαὶ ἐὶ ὐδὲν σῇ μον ΣΆ ἰσήτις ἀνθρω- 

'ποσΐ παῦσ: ὡς τί οὐδὲν τού τοι σ "οὖν ἀ γΊο, τίω μὰρ οὐ ΔΗ “" 

ΡΆ. τίω δὲ ο,ψ δῆ εἶν τίφα σίν ἐναμ: Ἐπὶ μδὺ οὖν Φῆϊ 

ὀντῶν ἫΣ γένομϑῥωμ ἱ ἀνο γί τίω ἱουτοίεβεισὶν ἢ ἢ τίω οὐτ' 
“πόφαοσίν οἱ κιϑή ἢ , :ψιδ εἶ εἶ μου "ποὺ ἐπὶ μϑρ Υ ̓καϑύῦλου ως 

ἐκ αϑό λου ἀεὶ, πίω μϑ εἰ, ληϑθή, πίω δὲ δυδὸν ὄναι: “κσὸ ὑσὶ 

3 καϑέκι ςοι ὥφτερ δ ρητο. ἐπὶ δὲ 2 καϑύλου μι καϑῦλῇ 

Λεθέντων, ἿΣΣ εἰνούγκ: ἐἰρητοῦ δὲ μρὰ σοι Του των: ἐπσὶ 
σὲ τῶν καυϑέκοσο οἷν μελλόμ τῶν, ὀυς ὁμοίωσ «εἰ Ἢ; “τὸ σοί 

κατοίζασίσ' ἡ Ι ἀπτός ασίο᾽ ἢ εἰληθής! ̓ Ἰνμδσ, Δᾷ ἐπ οἱ τ 

νάγκη ὑπο ρ χήν ἡ μὴ ὑπο ργάν" εἰ Ὁ Ὸ δρδρ, Φησὶ ἴ σι δϑοώ 

71: οὐδὲ, μὴ Φύσει τὸ αὐτὸ γρυ το δῷ Δὸν ὁτὲ οἰνοί γιαν οἰ λη «- 

θλύφν τὸν ἕτερον αὐτῶν, εἰ [ πσοι ι ατοέφασί " ἀπεόφασισ 

ἀληϑήσὶ ὶ ψυδῶς. "ἄμφω δ ἐχυπέρξφα δέ μιοι ἐπὶ τῷ φ] 

τω ε ὴ ἀληθὲς εὐ τεῖν τ λίυκον, ὶ ὁτι ἐλινκον, εὐα Πμλ εν 

λάικον, ἢ τὴ οἱ λιυχόν. ἔ εἰ ἔς λίυλον ἢ μὰ λδιχὶ ̓ εὐληϑέφὴν Φᾶν 

ἢ κπφάν" "ὦ εἰ “ἡ ὑπο ρχέ, γ 1} "ὍΝ Εἰ ἰψ δἰ) ἐ χύπόρ χά: 

ὥς τόνοι ἀεὶ τίω ̓ἰαποζελα σίν ἢ ̓ τίω οἰπυφασίν, ἀληθῆ 
εἶνου! ἢ ἐυδῆ. ὁ υσδὲν ὥρα ὅτε ἰτῆν ὕτι γέντο: ὄντε οεἰτὸ 
ἡ σ᾽: εὐυϑὺ πὸτεριγυ χινιθυδὲ ἔσο καὶ ὁνχ, ἔσο, οἰ λα ξ ἀγογσ 

Ε 



ἰκησ' ἀταῖεντο ΠῚ οὐχ δταύτερ ὄτυχιμ ἢ ἜΣ ἡφαὶς εἶσλετ 
βεύ ει, ἢ ὃ οὐπτοφουσ' σμκοίως ἤν: εν ἐγίνετο ̓  οὐκ. ἐμένοτο ̓ 
τὸν ὁπό τερὶ γα, ὅ δὲν μάλλον ὅχωσ, ἢ μὴ ὕχωξ ἐλθ τε 4 
ὅτι ὃ εἰξ 51 ἌΜχον νιῶ, ἀλιϑὺσ ἦν εἰπεῖν πρότερον 657: ἔστι 
λιθυΐξον. "ὦρτο εἰεὶ εἰληϑέσ'κ ἠν ἀπεῖν “πιοῦν τῶν )ηνομάνων 

672 ἴσην ἢ ἔσονε «εἰ ἰ δὲ ἀεὶ ὶ ἐληϑύσ ἡ ἦν εἰπεῖν. εὖτι ἴσην ἢ σίας 
οὐχϑ ὄντι χούσο μὰ εἶναι οὐ δὲ μὴ ἢ ἔσειθορμεὃ δὲ μὴ οἷόν τέ 
μὴ ἡκνέϑας, οδούωστον μὲ ηϑυυ ἀϑον, εΥΟΣ ὀὐδιυύσενχαν “πὴ γε 

γε ἀϑερ, οοἰναγίει λλυέϑα : ἀπσπεντο οὖν τοὶ ἐσύμϑρμα οἶγειτ τ 
Ἰξοῦον γϑυύϑα, οὐδὲν ἀρασπυὸπερξτυκιν. ἢ) σὲ ἀπὸ  Ἰύχσ 
Κρ : «εἰ ΠΝ ὠποιόχοσ οὐκ. ὁξ εἰμοίγκησ'. αλλά μὲν ἐσδῶς δ 
δέχερονει οἱ κηϑῆσ' ἐνδέλᾳ τοι Ἀέγφν «οἱ ον 517) δ τε ἴσου, ὕυ 
τὸ σι ἔσο. πρῶτον μδρ », οὔσης Τῆς καιηρεςβ οὐ σεως ψὰ 
δου σ' εκ ἀπτόφα σἱσ ἐΐε εἐλιϑήσ'. "ρα ταιύτησ' {θυ δουίσ ὅ- 
σήσ', συμροαόνᾳ τίω κουποῤεβοισν μὲ οὐ ΑἩΘΗ εἰν ου! . "θὰ προσ 

που}; εἰ ὠἀ ληϑὲς ἦν εἰπεῖν ὅστε Ἀθυίκον ἃ δε ῥίον, (ας μέ διέ; 

ἐμῴω ὑπό ρ χήν "εἰ δ ὑπατόρβᾳ εἰς ἄνθιον, ὑπιίρξ ϑ Ἢ 

οὔθρον "εν δὲ μήτε ἔσο μήτε μα ν ἔσται εἰ σ' αὔριον: οὐε ἂν ἄμ 
»χτὶ ὁπσότορέτυχιν. οἷον γαιυμουχίον, δέοι ὙΣ λὺ μήτι γὲ 
νέϑϑ" γε μιᾶι χέαν μήτε μὴ γεν ε ὅϑεωρ τὸ μϑ δὰ συμβαίνον 

8 στοπεὶ, τοῦδ; τοῦ . Ἠοὺς “τοϊοιὺτος ἐπέρα . ἀπερ “ἀοέσῃς 2.2 

χρυ σεωσ' κοὐ ἀπυοφάσεωσ᾽" ἐπὶ ἰκαϑόλιου Λεγόμε 

νῶν ὡσ' (αϑόλου «"ὲπι σῶν [αϑίίεκεον ἐἰνοίγίεη, τῶν 

ὀὐτηκαμθῴφον, εἶναι, τίωῳ μϑῳ,, οὐ λη9ῆ- πίω σὲ, ἐθυδϑν: νὰ 

δὲν δὲ ὁ ἡποτερΐτυλον ἄνα ,ἔριτοῖσ γενομδῴοις ,οἰλλο “ποῦν 

το εἶναι καὶ γέγε δξ αἰνεέγκοο', ὥςτε οὔτε βουθυ εὐϑαᾷ 

δέοι ὃν, οὔτε πραγματθυ ὃ. ὡς ἐὰν μι ποδὶ, "σοι -' 

σώμϑῳ, ἔσο, “τοδὲ «ἐὰν δὲ μὴ σοῦ, ουΐε ἢ ἀσθῦ στυδὲ « οὐσδὲμ 

ὃν ἱκωλυθκοὶ εἰ εἰσ' μυρίοφον τος - πὸν μδῳ, φανα 2ου} 

τυ ἔσιιϑορ « "τὸν δὲ μὴ ᾧ ἄγον ὥςτε ὁ νείγίενο' ἔσιϑαρ: 



ὁπότερον ἦν αὐ πῷ Ρ ὠληϑὲσ' εἰπεῖν γάτε.. ἄλλα μήν δ ηου 

τὸ δια έρᾳ, ὀτινεσ' εἶπον “τίω ἐν φοισὶν ἢ ὦπον. 

ὅλον ἊΣ δ Τὶ ὅτωσ ἔχει τῇ προζ[μιρατο, χὸν μὴ ὁ μδρκατα 

Φισῃ {2,0 δὲ εἰπρφῆσῃ: οὐ δὲ γοὶ ο διὰ γὐκουπορζβαϑηναι Ἰοἰπρ 

Φαθανοι, ἔσοζὰ ἢ 1 οὐϊε. ἔσει ᾿ οὐδείσ' μυρίοςον ἔχε μυζλλον, ᾿ 

ἐν δπποσῶ οὖν χρόνῳ. ὥφτο εἰ ἐν ἄσσον χε τι! νῳ δύως εἰ 

26", ὦρτε (χέρον οὐ λυθανεϑας, ῥαυγίκαἶον ἦν του 70 γε 

νεῶν. «πρὸ ἕκα σον ων γ" ομϑύων ἐἐεὶ οὕτως ὅν, ὡς τί δ 

οἰναυγκησ γλουτῶν σι » ὠἀ ληϑῶσ 9, εἶπσεν ὅτι ἐρῶ, ὧν Ἱ 

ὁντί Μη ἡ γενίϑν. πρὼ γὐ γενόμϑιον, ληϑὲσ ἦν εἰ πεῖν κε “ΤΠ ἔ 

ἼΩΝ εἰ δι τοῦτοι, ἀδαλοιτοι. ὁρώμδῳ 7) ὃ 0777 ἔφαν δὐρ ΧΡ. ΣΡ ἐς «“ 

σορϑψῶν «κοῦ οἱτητὸ “Τ2) λϑύεϑκε ποῦς οἱ τὸ “Τ2) πράξαίτι: ̓ 
μὰ κι ὅλως ἔβενὲ ἐνησῖο, μὴ ἀεὶ ἐνορτό σι, ηὸ ὀθύκθηνι εἰ νοῦ! Κ᾿ 

κυνὶ, εἶν αν δμιοίωσ: ἐν οἷς εἴμφω ὀνδέχε τοῦ κοῖς ηὸ εἰναι κρὺ 70 

μὴ εἰν ὥςτε ἃ ηὗ γεν δι ηῦ ΜΗ ὁ γεν ζάϑορε μοὺ “πολ “ΜΊΝ 

δῷ λάχεν οὕτωσ ἔ χον τώ «οἷ ον Ὁ 7) ου τὶ ηὸ ἡ μαΐχέον, διυυαῖ, 

ηὖν ὅ:: δυο μαϑῆν αν μα δγοτ] μη ϑή συτον: οἐλλ᾽᾿ ἐμπρορϑεν 

(κατοοσριθήσώτο ὁ οὐμοι ὡς δὲ μοἷ ηὸ μι ἡ δγαϊμεϑῆνοι, ὀυνεο 

ἐὸν: οὐδ ἃ ἀν ὑγαέρλ τὸ ,ἔμυπροιϑεν κατοοτριβ να, οἱὐστσ: 

εἶ γε μὴ ἐΙπΉΝΝΑ ἡν,ηὗ μη δα μη θήν ομ ὥςτε κοὺ ἐπὶ ἢ ὦ Δ 

Μῶν γενέσέων. ὅ σοῦ κασοῦ δυύγοι μεν δέ “γῦν Τοῦ; τίω “οριύτίω. 

φαινορὸν "ἄρα 61Τ| οὐχξῖ πεντοι  ὁξ εἰνείγικοησ'. οὔτ᾽ ἔτν ἔπι 

Μὲ Τοῦ!" εὐ)λα πρὸ μδρ, ὑπο τερετυλε. κρὸ ὐ δὲν μέλλον καὶ κει," 

παιφβ σις ὃ καὶ εἰρέφαισισ ἦν ἀληϑῆς ἢ Ἵ ψμυδασιτοὶ δὲ μᾶλλον 

μϑρυκοὺ ὡς ἐσὲ η᾽ὐ πολὺ ϑεέτερον. οὐμὴν ἀλλξυμδέχιτοω, γὲτ 

νέαϑαρ μοἷ 9εέτερον. ̓ϑώτυρον δὲ, μη ηδ μδρ δ ν εἰν οἱ! ηὸ ὃν ὑπρῖν 

΄, μὰ τὸ μὴ ὃν οὐ Εἰ ψοῖ ὑτοῦν μὴ β εἰν αἰγίεν. «ἢ μδρ τοὶ ὄσε ηὁ 

ὃν “πων εἶναί κεν εἶναι, δυτέ οὐ μιὴ ὃν εἀνουγιο μη εἰναν 

τουντον [11 πὸ ὃν ἅποιν εἶναι δ εὐνάς 5171 Ὑξέ. "πρὸ ὁ οὐπτλν 
εἶν "109 ἀνα πιητιὺ τ μοί ως δὲ δι ἐπὶ 72 μὴ ὄγῃος. δι ἐσ] τῆσ εἶν- 

Ε δε 



σιφασεωσ! ἢ οουῦ "ηδὲ Λόγος ἄνα »δρῚ ἢ μὴ εἰναι οἴ πορ, οὐνοΐς 
κερὰ ἐσεαοξ οὶ μνου μϑρτοι [γὲ δ). Λόντο εἰ πτεὴν ϑοίχερου 
εὐνεε[κοῦον: «λέγω δὲ οἷον οὐρά Πιη μδῳ ἰσεῶ γουυ μοι χίαν οὐ 
θμον, ̓ μὴ ἐσφῶϑ, οὐ μϑιύσχοι γὲν (ϑαάεε αὔριον γουυ μοι Χίον, οὗ 
νον , ἂ ) δὲ μὴ ΟΣ ον μϑιβηο] ἢ μὴ γενέϑο ἀ μρεμέρννξ! 
ἰκατον-ὦ ᾿ὡρ τῆ πες, ὁμοίωσ "οἱ λόγο! ἀληθεῖς ὥφαερ σοὶ πρα-' 

γιιατα, δὼ Δὸν ὙἘΕΥ ΕΝ ἐλ. ὥςτι ὁποὺ τιρζγυ λα: (Δ πᾷ 

ναντία ἐπηδέ χειῶϑ', οἐνει Παρ ἃ ὑ μοι φᾷ ἀιχάν μοὶ τίω εἰνγίζαι 

δὴν: δῶερ συμβαόνᾳ ἐπὶ σοῖς μὴ Ε- φύσιν Ἶ “ἴὴ οἷ εἰ αἱ οὖσί , 

τούτωμ Υ̓ν οἰνοί πον υϑρ ϑυύτε ρον μόριον “Τὴ σ᾽ ἀντιφάσεως, 
οἰληϑὲς εἶν οὐ ἢ ᾿ ψιυσὶς. ὀμϑύ το [η6δε ἢ δε: “αὐ δηόπερζιυ χε "ὃκ 
μᾶλλον μὲν ἀληθῆ τίω ἐπέραν, ὕ λύτο! ἡδὼι οὐληϑῇ ἢ ἦϑισ 

δῆ ιώςτι δῷ κὸν 67: οὐΐι ἀνε ἴκη, πούσησ' Χαι τοτεβείσιίω: οἷο οἱ 

τρφασυωσ" ΑΝ ὀυτέκάμδμων. τω μϑῳυ,οἰληθή: τίω δὲ ψαδί, 
εἰν ον» ἰὼ ὡς σέρ ἐπὶ δ ὀντῶν ὅ τωσ ἐχέ κνὐ ἐπὶ Δὰν μὴ ἦν 
;,ῶν μϑῳ, διωαῖ δὲ ἀγα μ᾿ Εἰγοιμοἱ ν᾽ ὥςπερ εἰ ρητοῦ , ἐπεὶ 

δέ ἤζ ἢ κα τούγινον καὶ και τοξεβουσὶ σηι μιαύγτσο. νηο1}η9 δέ γ2 

ὴ ὀνολμα ἢ, γὸ οἰνώνυμον, εὐιδὲ διῶτεῖ νοι Ω καϑένος ̓  ἔν Τῇ κοί 

τορζβοίσεν: ηὁ σὲ ὅγο μα θ ρυτοῦν κοὺ Π εἰνώνυμμον πρό πέβθευ ηδὴ 

,κ ὀμθρώτρς, ὀγοιμα, μδῳ ζ λέγω αὐ ἀδρεςον ἀῤομδῖς ἐνλ “πως 

σημοκόνᾳ ηὸ οἰδρισλ νομιαι ὦ ὡφτσέρ δι τὸν χὐ γεοιὴν 4 ὦ φη μα, οὐ Α, 
λαῦθισον ἐδιμαιάσοοι ἄρα “πο σοί καποφασίς Ἂ οἰπόφασ', " Υ 

, νόματ' “ὡς ἐήμα ον," δ ἀοοίςου ὁ ὀνομοιὶ Ὕ φήμαηος. εἶνδυ 

δένμεατ ὥ δι μία κατοέφασίς Ἢ ὃ ἀππύφασι» “τὸ δ), ἔςην ἢ 

ἦν ὦ ἔσο," ῃ γένετρίε, ἥ ὁ σοί ἄλλα “το]οίτοι θήλιοιτοο, ἐκ δὰ κατ 

μᾶμων σὲ} "προυσῃμοόμᾳ ΣΌΣ ὡς τί πρώτη ἰσρῶ κα τρίζει 

οἷς Σ ἀποφασίσ, ηὐ ἰ σὴν λῤθρωπος, δ ὅδην δι θρω"πῦρ' εἶ τοῖ 

ἔςν ἥκ λέθρωπρς: ΠῚ ὅδεν ὕκ ὀρθρώππον “ποέλιν ἔς ππῦὸς λυδε: 

οὐκ ἐςγιἀπῶσ λρθρώπος, ἐς σᾶσ ον δυθφώππτος,ἶκ ἔς παῖς 

ἔχ μθρω»ρσ: ὡς ἐπὶ Π εκηὺς δὲ χθόνων, ὁ ουηὸς Αόγϑσ' ἐφέν: 



“ὝΜΗ ΜΑ ΤΡΙΤΟΝ: 

οἱ εἰν τι ϑύσε!σ: λέγω δὲ, οἷον ὅ: ἰ δέίεριος οἰγθρωτρο: ηὸ ἐσ Ὄ, 
Ρ Φημι ἰσυγίεἐϊϑερῦ ὄμο μαι κὶ ξημία, ἀντῇ ἢ ἰκατοιφοίσε; ὦ το 

δερὶ “του το τοῆαραίσοον, τουῦ τοῦ: ὧν τοῦ μα (δῴονπροσ' πίω κοι 
τού σὶν κρὰ εἰπύφάσιν εξ κατοῦ ηὃ σο χῦν ως αὖφε ρὐσελσ: 
766 » δὲ δυύο͵ οὔ. Αὐτῶ δότε ἢ ξ ςν," , πα δικαίῳ προρκεί σε τοῦ, 

ἢ οὐ δυχιοέῳ: ὥς τῇ κοὸ ἡ  ἀπέφασιο"πτέῆα ρα οὖν ἔσοιεινοῖξ 

δ δὲ ηὸ Λεγόμδρον, ἐκ ἢ ὑπογεχρομμδῥων. ὅξη δείκοιοσ 

ἄνθρωπος" τού οὐ πσῦ ̓φασίσ, οὐχ, 517 σἑπκαιος ἀνθρωνσῦσ: 

την οὐ δίκαιος ανθφώπτς' χσύπου αἰπύ ασί: ἠίε ὕξεν ὁ δύ 
"οι οσ' αἰνθρωτρρ' οὐ δὲ ἔξιν ἀν τοιζϑοφι ὸ δίς ἐ 57, τῷ δγκαΐῳ 

τῷ ἢ ἐδκούῳ ποῦν, σζ) ταῦτα Ἢ ἥν ὥσπερ ἐν»: εἐμαλυ 

ζιιοι. ῷ εἰρωτούες οὕχω πέτοικ τοῦτ. μοίως σὲ ἐξ, καὶν καϑολοῦυ 

126 ὀνόμιουτος ἢ ἡ ἡ κατοίςἢ εἰσίστοἱ οΥ πᾶς ὅξημ εἰνθρώπὸς δ,- 

κοοτιοηρ οι δὲς γύρου, σποῖς ὅτων ἃ ἀνῦς δή γιοιφοτοπτύδο ὅν οἷν 

οὐ ῶς ἐδέκαιος: Ζ πῶς ὅν ο οἔνῦσ' ἐσύχασος: αλ δ΄ χόμοὶ (ὡσ 

ποὺς πιο τοὶ διά μεῖβον ἐγσέχί) σομνουληθόύφι. ἐν δε χίῦ δ ηρ τίς 

ΓΕΡῚ ΤῺΝ ΕΞ ΑΟΡΙΣΤΩΣ ὙΠΟΚΕΙῚ 

ΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 

υταεμϑῳ οὖν διύοοἰντίκ 4) αὐβλασοι αὐγρα δὲ διῴοπρὸς ηὶ ω : 
ἐνὸς ὡς ὑπρχεί νδρόντι προς τεϑίν. 6] ον ἔπ σκαιός εἶνε. 

ἐκ  ς2 δίκαιος σκ ἀνδς ὄσην δἰδέκοος ἐκ ἄνδε: ζῆ ἔ σἂν ὑσ7τ 

κούος ὅπ ἐνδς : "“αλέουσ: δηούχων ἐκ. εἰσὶν εἰν σι ϑέσεισ' . οὐὖν- 

τοῦ! δὲ » εἰσ ἐκείμων, δυὐ τοῦς καιθέδυ τεῦς ἐσ γ τοῖα, (ὐσ ὀγο μια: 

τῷ ἐκ εἶνοσ προρχχώμϑροαμ" ἐφ σων δὲ ηὁ ᾿ «72 μα  ἱρμόηῖᾳ, δ 

ἐσσὶ ὑπαύνάν δὰ ραδέζέν, ἐ ἐπὶ ρούτῶν ηὐ οὐὐηὸ ἼΡΙΕΙ “ ζῆν ,ϑύ 
μδϑονὰ ωδσ' ἂν ἐδη ἔς προσηϊ πτρηριοῖον, ἱγηαὐνᾳ πᾶς ἐνοσιὺχ 

ὑπιαίν πᾶς ἄνδςε: ὑπαιρ πᾶς ὅκ. ἀνῦς: δ χὐηαῖν4 πᾶς οὐκ 

νος: 5 τόσ, ἠὸ πῦῖσ εἶνοσ Λε τίον, αὐ γὸ οὔ χίμὶ ἐσ πὸ-: 

Ε ἐδ 0 ὁ 



φασ' τῷ νῷ Ῥπροτθς σε, ἢν τὸ καθέλι ση μουν, οὐδ! γιὲ 

θολυιδαλλθ,εκ γῦδε- ὑπηοόνᾳ λυῦς δ χ ἡπιαΐνρῦ κοὐ τοόνᾷ οὐχ, 

δυῦς, δ χὐ Ποῖν φόκ δρῦν. ταῦ τοῦ δ ἐκείν ᾿δαφεράτῷ μὴ καθόλε 

εἰν ὦ Ὡρ τε δ ητ ἡ ηδ μηδεεῖς, ἐσὲ γα προυσή μοόνά,: ἢ 07: καθόλε 

Ἴ:0 ὀνόμιοιῖ ἢ καιποῤζβοεσίν ἢ εἰπτόφαισ' τοῦ ὃν ὅν οὖγοε τοῦ οὐὐτος δᾷ 

πρός Τι ϑένα ἐ πτεῖ} δἐννχία οὐηῤῷα σ᾽ ΔΝ Έ ἊΣ Ἀ ζοδον δὺ- 

χουν ἡ ῃ σῇ μιοιέν σοι οτυὐδένα, ζῶον δύκαν, οὐὖ μα φανεῤ ὑπιοῦ 

δῴηρ τί ὑσού)οῤληϑ ἃ ἅμα, ἔπε ἐπὶ 1 αὐ οἱδεῖν ικεί μ᾽ τοῦ 
29 ἔσον το! 7» τί οἷ ον ἐπῶν Ἀζωθον δύκαιν, "δεῖ φ{ι ἴεδον δύο 

ἐν (οἰκο ληϑύσί γ οὐδ. χ μἱ ἡ ἴον ἄγε αὶ δέκα, κἡ ὐδείςἐεην 

ἐνὸν δ)πκο. “ἘΜ δὲ σῃν καὶ ὦ ἡ ἀνδύὐδέκον ν᾽ ̓δῤπεκφμδρν ὑπ ἔς 

τίς ἀνὸς δύκαΐ οἰνοΐξιν δ εἶναι σένα: ̓Φανερ ἠ(ύπ ἀ ἐπὶ Ἢ κῶ, 

ϑέκασυς εἰόληϑὲς ἐρωγηϑέντον εὐπρεβῆσοι ὃ ὃ τ ἀρὴν νλίνιν: Γ᾿ 

ληϑές οἷ ον ἀράς Σωκρώπης σοζῷος; δ: ̓Σωκρξτν εἐραύ συ , 

ἐπὶ Ῥ κοεθολυ, ἣ ἐληϑης κα δ ὅμο! ων :λε [ορϑμη ἀλιϑῆς δὴ ὠπτὸ 
φασὶ οἱ ον ἄρατε ἥ ἄνδς σοφ' ποῖ, ἄρα ἐνδε συ! φολ[ γ0 ν 

ψὰ δοσταλμὶ ηὃ ὑπ ἀρα λῤδεσοφ εἰληϑέρ. ταὔτ δέγέ ἐσεν κα 

δὐτεκήρϑμη, «ἐχεένηθηὐ ἐνανχέοι αἱόσὲ κευποῦ το οἰδρισο εἰν τί- 

καὶ (μϑμοὺ ὀρροματον Δ ῴήματοιοῖ ονέπτί ἐμὴ ἀνδι ἡ μὴ δκα. 

ὥςπερ ἀηρφάδ᾽ ἄγ ὀνό μια νὴ ἑμμιαί ̓φξαιων ἅ ἂν εἰν 1.ὁ οὐκ εἰσί 

διοἐεἰ κὶ οὐνπιι οἰληθδύφν ᾿ Ἰψαίδεῶν Τ ̓ ἀπέφαοὸ δά πῶν εἰς 

ἄνδο ἐσὲν μοῦλον 12 ἐἰγένηος ἀνδε ἀλκὰ ", ἡτῆον ἠλέθιυγο ἢ ἢ 

ψωσοοίαν μήτι προρτεθν : σῳμοόνᾳ δὲ η»δὔς2 πῶσ οὗκ ἴνδσ' 
δκοαΐ ὦ ὃ μιᾷ ἐκείνων ταυνηὸνε δὲ ἰ ἐντικάμδῥη ταύτῃ, ἡ δίς, 

ἔς, πόῦσ' διε ἀγδ σ' δύπκουμοτγὸ ὃ ππῖσ αὶ δέκουος οὐκ ἀνδσ, τῷ οὐ 

δεῖς δέκα ακε ὥνδε γ ουὐδηὺ σι μοαῤν4 μεταϑέμθυα χρρο δὲ 

Μεῦτο ὟΝ το ῥήμοτοε, τανηὸν σημοῖνᾳ. οἷ ὧν ὅ11 Ἀϑυζδο εἰνσος 

“ἣν εὔνοις λβυηκόσοὴ μὴ ὌΜῈ ΚΩ͂ αὐ πλείας ἰσούῇ οὐηρφεί 

σετς"ουμοξ, ̓ δέδᾳζ) Ὁ 07) μίο Μοῖς: 12 μ' κὰ ἴδῃ λέυκοσ ἄνδο' οἰ 

φουσίσιηδνέν. (κλλρκθς ἀνῦς: 72 ἡ ξφν ἐνὸς λινκον, εἰ μὴ ἡὶ οὐῦ 



τό, Τῇ λ λινκὸς λυ, ἐσρο ἀπέφαοὶ. ἤγο] τὸ ῖκ ἐρην σκ ὀῤῦσ' λιν 

κὸς, ἢ τὸ δ᾽ κέφν δυὸς λϑνκός: αὐ ἑτέρα μδόξουν οἰηῤφαοὶ, ἡ ἐκ ἔ 

ἡ ἦκ ἐνὸς λυκος 7 ἐ ἐςᾷν ἐκ ἀνδς λιυχὶ “ἢ ἑτέρα λ, ἰσν λέν 

ἀν 0: ὥσε ἐσονΐ δύο “ιδς: στε ἐν μετα ϑεμῇ, Τ ̓ὀνόμοτ "ἡ 

κὰ ξήματ ἡ οὐ ἼΗ ᾿ γἰνεϊκατοφαοὶ λοἰηρεαισιᾳ,διιῆν, Τὸ: δὼ οὖν 

χοὶ 02. ἡ “σολλὰ καϑῆνος κάτοεῷ ρ 5 οἐηρφᾶν" ἐὰν μὴ ἐγγή β 

ηὸ ἐκῆ᾽ ἐπιὸν ἡ δειλύ μὰ, ὄχι, ̓κουσοίρβοσὶ μία ὕ ὃ ἀπόφαο' «λέω: 

; ἐν ὅκ ἐὰν ὄνομα ὃν " ἀλὰ ΠΡ δ ἐν 66 ἐκείνων ὁδ δ ἃ ανὸς, ἴσι 

ΝΘ ζώον 9 δι δήσσουν νὰ ἥμερον "αὐ, Δς ἐν τ ἐἠνεῖ ἐκ ΠΩ Γἰκοῖῦ 
ἐδὴ: ̓ονῶ δ νοι ἐρωσίζᾳν υΥχὶν ὥςτε ἔτι ἐκ τι κατοζφησῃ 

“ἰὸς κα τοὶ 1Ζ 1, ὁ [ μἰακοτοάφο σ' οὐκ φωνη αἴ μία. "κοι ππρζβοίον 

πολλοῦ ὑπερ καθῖνον τοῦ πρὸ "οὐ ὅμοι τὶ πολλοῦ. εἰ ἐν κα ἐρώ 

τσὶ κα δυρδλειτέκη ἀπριερίσὺν ὅθεν αὐντη οἷ ὦ τῆς προτοέσον, ἢ ἡ θυ 

σέρε μορῖ ᾿πῆράντιφοίσὶν ληροτοῦσ' ̓ἀντιφοίσίνῃ, ΛΑ ἡ μόριον, 

ὅκ ἂν ἐΐᾳ οὐπτόκρισὶς μὲ [2 πρὸ Τοῦ τοῦ δ ) δ ̓  ἐρωστησ' μία, ὕ (ἃ 

αἰνῇ ἡ ἀληθής: ὀρατον ὃ ἐν γοπεκοΐτσεοι οὐ Ἤν ἐξ βιδε ἢ ΔΛ ὃ 072 

ὁ δ ηὺ τί σειν σῥωτησέςχ δρουλέκ ΤΕ δῶ δὲ δεδοϑῶϑ" ἐκ τῆσ ἐρώ 

χησιλέλέϑο ὁπότερ βέλί) “τῆς εἰγτιφοίσὶν μοθὶ. "αὐ διέ ἊΨ 

ἐρωτῶντες προρσγορίσοιῶξα, πε "οδε ἐ ἐσῆν δ ἄνδρ" ἐγόδι: ἐπε 

ὁ τοῦ μϑὺ, ̓κοσπὸ ρα σε τιϑύρϑρμα ως ὧν ηὃ “σοὸμ κατα ραμμαι 
νει γυθὶς κατηὸ ρυ μὴ - «σρέδι κ᾽ τὶς ἡ ' δϑοεῷο ρεξνκου τοῦ ))»1: 

οὐνῦ ἐλθέ; εἰπί δχοθίς ζώον: ̓Αλυθὶς δήπρυννδι ταῦτ᾽ οὖς ἕν" “δι νον 

Ὕ λδης. Ἂ τοιῦϑῶς ἐν οὐλλ᾽ ἔλεῖν ἰσκυδιδ᾽ δι αὐλριϑ'. “δι σκαάδ εἰ δ 
[α5.΄ ω δ ὁτή ὑκεύτεῤγοἐληϑύε, "ἢ “ΠΔᾷ Ἶ Ὁ σευοίμφω, πολλοὶ θι δ 

Ποῦ ἔξονευκου τοὶ δ 17 δῦ ἃ ηὃ εἰνδο ἀληθὲς, δι ηδ λϑυκὶ ὥστε ἼΥ ηὦ 

αὐτὸς πρίλιμ εἰ ηὸ λίνχι ὃν, ηὃ ἀπ’ώοτε ξ φοῦῇ δυῦς λέυχ' λίνχέτιρι ἽΣ 

Ἂ εἰς ἀπετῷν ̓  πολ μασμξ “λιυνῦ ̓ ραδήζωνεθι ταῦτα γρλλοίχ' ψχ 

"λεῖυϑρα ἐἰς ἃ εὐπεηρον: τι εἶο Σωκρζτ, Σῶκρατ “ἸΔ δν, ΟΣ 

χροΐ" σοχ δ δρ ΩΣ "ἡ εἰ λύδε οι σέτ, (ΑΛ ύσι ἀνσεσύπῇ, δ τὶ μὲ “Μ ὧν εἴ 

τ ̓ ἀτολ ῥήσει τ συμ"αλον ἀν εἶνε ὥβπρλλα συμθαι γ4 λέξι ἄντοτ' 

πὸ, δ πὴ ὃ ϑέσχίον λέοις νιν δὰ καΊΝ [Ὁ ρΥ μὴ. ( ἐφοῖὶ εχα.- 

Ἑ Ὑ1ΤῚ 



Ἴηγ9 ῥώδν συμραΐνᾳυ ὅσο μι λί γῇ λνμν ἐσυμβεδινξ ἢ . κατὸ ΊΣ 

αὐΊδλϑοτερι κου τοί ϑωυτέ ρν, τοί τοῦ ἐκ ὅσοι ἐὐοὶ ἄνδς λέν Δ, ἕ 

μυσε ᾿αὐδχἐνηόλωκ το τὸ μυσίκθν. ισυμβερυκότο δ Ὁ ἀμῷω 

οὐδε ηὃ ίνκον μυσίκο νοὐΛηϑὺσ εἰπὶ ᾿μνέκι [7.2 Ὁ μασμὶ λιυχὶ 

ἵν τέκοι τοὶ συμβεβικξ' κ᾽ ηὐ λέυχὶ μτσίκὶ ιὥφτε ἐκ ἔφοίι Ὡὃ λδυκον 

μυσίς. ἐν τέ"δγὸ εὐ δό σκυΤαδ ἰἴαϑ᾽ ̓εὗσνα, αὐἴοι, ὁ ζῳον δέηρυν. ὃ 
χατοῦ συμβεβινς ἡ ἔχῃ ὁ δόσοι ὑποίρ γᾷ ὁντῶε ἐτέρφιδγοὶ ἔχεηὸ λό 
κγρ)λάχ', ἐπεδανδν εἰνδς ζωόν ἐφ᾽ ἡ δότρυν" ὀγυποίρ χά δ ἐντῷ δῷ 

Ἢ δύπτουν ̓  Ὁ ζυδον ἀλεϑύο δέ ὅξιν εἰπί κουτοὶ Ίγ ΤΊνοτιθν εὗτον 

οἱ ̓  ̓' τινε ὠνδν “ἀνον- ᾿ ̓χένοὶ λϑηὶ οἶνον νὸν λιμκ, ΤῊΣ αὶ ὃ, 

αὐρτο μι ς ἐν τῳ προκάμϑρῳ ἢῇ " εἰντικᾳ μδ΄ τι ἐνυποίρν, ᾧ σε 

στρ αν Τί Φα,σἷ, ὄχ, οἰληϑὲν οὐ )δοτ.ο οἷον " Γτεθνεείτω μον ἄνῦν 

εἰ πὶ ὑπο ἢ ἡ μα ἐνυππέρ οἐληϑέον ̓  ὁτοῶν ΠῚ ἐὀγανππάρλρι, ἐἰε ὅκ οὦ 

λυϑέρ' ὁτρν ὃ μὴ ὀγυ πούς χει εἦκοἰεὶ ἐληϑὲς ὡς περ ὁ μηρ᾽ τι: 

οἷον γρρντῆτ' ἀραὶ ἐν Οα ζεν ἢ δ, κατοῷ συμξερε ὰ κατῆρε ἢ 

ν υὸ ὅδ, ἽΖ ὁμῆρσ τ Ρ τὸ] Μη: ὅ:ην αὐηβκουϑεῤυ καοίορθῖκα 

Τοῦ  1ἢ Ομῖρν η ἔξηυὦ ᾿ὧρτί ἐν οὐ ̓καιταίοθέα, μόσε ἐγαιντηότ, 

Ἁ, ἐαὶν λόϊοι ἀνγβνοματ λέ Το καϑῶντα. κα] γι ἌΜΗ 'καῖα 

συμῥεβηκΝ ἐσὲ μύτ' τὶ - ἡ ὡολ, ἰληϑὲς ἐφυζ εἰ τ! "οὸ δ μὰ ὃν ὃ 

7) δυξαξ' οὐκ ἀληϑὲς εἰτῦ ὁν 7): δόξα αὐ την, χοστὶ ξέν, ἐλ 
λῦσε ἐκ ἔξ: ΤΜΗ͂ΜΑ ΤΈΤΑΡΤΟΝ: 
ΤῊ Ἤ ὃ ) γωριςεμῆ ̓σκεπτθ τ ἣν ε ἀλλα οὐἱ εἰγρφαο Δ κατοβαίδ᾽. 

πὐ οὐμλ' αὐ ἼΣ δωνοιτὶ εἶνουν (Δ μὴ διουχειῖ. ΡΙ ἡ ἐνδελό μαι με ὦ ὧν 
δὲ λό μὴν: Ἄ περὶ 12 εἰδεοιμεξῖχ τὰ δ μαι κοῦ᾽ χά Ἂ ἀπροΐ ́  πινείρ! 

εἰ [555 Ἢ συ μππρλεο μῇ, οὐὖ τοι αὐγήλ ἐν τίκφγ)αἱοὶντιφ δ᾽ ἢ οσρί 

καυποῦ ηὦ ἐνου δὰ μὴ εἶναι τέ Πἰοῦ).οἷον ἔνα ἀνὸν οἰπῤφεισ᾽ «ὦ 

ΠΣ εἶναι ἄνδν- εἰγὸ ἐμον μη νὸν. τὐϑα δῇ νον λιν, ἀνν. τς εἶ νοῶ 

λήνκ ονδν: ναὐμ δ εἶ "οἵ μὴ λόνκ, εἰνν.ε δ κουπὶ πανθ' ̓  καιποέεβαι 

σίτὴ καὶ οἰηῤεβεισ' τὸ ξύλον ἐ ἔσο οἱ κυϑὲς εἰπῇ "μη ἡ λινχὰ ἀνδν, εἰ σὲ 

2. ΣΝ Δ σὶ τ" η εἶν ὑἼμπρος τέϑε, ηὁ οὐὐηὸ τειήσει ηὃ ἀντὶν δ αν. 

λαμ οἱ ον Φ' ἀνοι βειδέζᾳ ἐγὸ ὁ βουσεζᾳ ἐκάνδς ἀπτύφα σ᾽ { σρθ. ̓ 



σαν ον δὰ ττὐὐὔὄπ  κἬστἀάο τ τ ο΄ “π 

4] 
ι οὐ ἀηδ ̓ δαδήζφ ἀνδι. “δὲνὴ ϑαφε ρφεἰπ' ἀνδν βοιδ) νι} ἡ ἀνὸν βα 

δἴζοντο εἰ εἰναφὧςε εἰ [ὅτι πταγταεοῦ, Δ διυμεεηδν εἶ ἄνουν ἀπρφασὶ 

ἕξοι, σηὸ δυνοκηὸν μὴ εἶν" «οὐὐο ὃ μὰ ἡ διυνοκηὸν εἰν ιδοκῶ: ληδοιὺ πὸ 

δυνο δας δι εἰναι (ἃ μὴ εἶναι “πῶν ᾿ὶ ηὺ δυμαηὸν τύμνεαϑο βασύ 

ζ4ρ ριμᾷέ ὁ τέμνε μΗ ὁ δα δέζᾳν. δυγαηὸν: λό γοοῦῦτι ἄσπαν οὸ οὗ 

χῷ διυγαγὸν ἐν. οἐεὶ ἐνῳγέι: ὥςτε ὑπο (84 οὐὐ τῷ κρὺ ῃ οὐνπύφαάσιε: 

δύνατο 3 μοῦ (μὴ ἡ φαδΥζ4ν πὸ δαιδε στὸν μι δ ρα δ᾽ Ωὃ δραπ'. . 

οἰλλὰ μὴν οἰδιύναστον κατε “τῶ οὐὐ ζ οἰληθινε ν᾽ τοῖς οἰντικάμῇ 

φάσεις Θ πρφασείευέ, δ ρᾶ ἽΣ δυναηδν, εἶν , ̓ἀτέφασίεξ1,ηὺ δυ 

ἐμὰ» μὴ εἶναι συμδοάνᾳ ῥἐκ7ότων" ἡ μὰ οὐὐ ηὸ φαῖναν “ ἡάπφᾶν" 

ἅμα κατο Ἰῦ αὔτ,» δ μλμκα τοὶ ηὸ εἶναν ") μὴ εἶν τοῦ προ 51 ϑέμε β 
να ,γόνεθθοω φάσεις ὟΝ ἀτοῷ οἰσειεεἰ ὃν ἐκένο ἀἰδιύνοιηον "ὅτι 

ἄν αὐρεγόν: ἄτῃ ἃ ἄ ροι ἀπρφασίν 12 διωνοιηὸρ εἰ εἶναμ, τὸ μῇ ἐ δυνάστου 

εἶμαι: οοἴλλοῦ τὴ ρων ἰὴ εἰ νου υἱὸς υηὸ δ’ λογϑς τὰ “πιοὶ τῷ ὧν 

δελόμένον εἶνον κοῖς δ) Τούτου ἀπτόφ ασίσ, δ μη ἡ ὧν δὲ χόμᾶνον 

ὁν7 (ὁ ἐπ ὁ ἤβ ἄλλων δὲ ὁ μοιοβόπων. οἷον εἰδωυ!όίηουσε διοὶναύς 

χαήν πἰνῶκῶ πο Ρ ἐσέκεί γον ηὰ Ὅν, νὴ νὸ μι ἀρπροιϑίο', ταληρ 

Χύμεμα πραηματαιηὸ λἰυκὸν ,ὐ δὲ οἴνδε, οὕπως ἐν ταΐϑα. ἡ μα 

εἰν ὝΣ ὦν ὧς ὑποκείμιεν, γάν οὐ λύναζῶθα, (Δένδέχι Ἴρο 

ἐϑέσ᾽, δγορίζο σριε ὡασερ ὁ ἐπύκεινων ιδδν Δυὸ μὴ ἀν", ηδαίληϑθές 

ἢ ηὃ ὀψάσος, ὁ ὅ μοι ὡτ οὗ τοι πὶ “τῶ Εἶν οὐ διυ) οὐστόν δι εἶνουν μὴ 1 δαιυα 

ἡόν 15 )δεμυο ηὸν μιν εἶναι οἰηρφῷοεσίν, ἃ ηῦ αὶ διωυοογὸν εἶνα: αὐγὴ 

διωσιηὸν μὴ ὄνου" (ΔΊξ δωκε εἰνο εἰ οὐ διω αγὸν μὴ εἰνου, οἰ, αὶ οὸ 

μλλιυσιηὸν εἰν ουλεδνδ κιοὶ; οὐκολουϑ έν ἀνσίξφει δἰ λλήλουις οὐ δα: 

γοεηὸν ἼΩΝ μόν μη να ηδλὸῷ οὐὐ ηὸ διων κιηὸν εἶν ον! μον μὴ 

ἐνα».οὐ ὭΩ, εἰντιφοΐσεὶς ἐἐλλϑἌοον οτἱ γριούς τοῦ δύμθκηον ἐν" 

κοὰ λυνοακηὸν μὰ εἰναεο λιὺὶ ηὃ δυμκηννη εἰν ει . μια μϑ ; διυνειηὸμ εἰ. 

γος’. οὐδέπτοτε ἐππὲ “τῶ οὐὐ “τοῦ ἄμμος οὐληθλίον τοῦφοῖν χήν ἐν τοῦ 27} 
οὐδέ γε ηὸ διυνοοὸν μὴ εἶνοκι Ἰοὺ οὐ δου) ὁκηὸν μὴ εἰναι οὐδίσεοστι ἅ-- 

μα ἐππὶ “τῶ οὐὐ “τ ὦ κηϑϑίον τοι. ὁ μοΐως δὲ κοὺ “τῶ οἷν εὐγίς μον εἶ. 

νοι εἰπσυφασίς, οὐ οὁ οὖν α Πειζίον μὲ εἰν αἱ οἰ λοὶ ηὸ μὴ οὖν απ 



κοῦνεν" ἽΠξδοῤοιπιοῦῶν μιὴ εν εἶν 1, μβάνατκο με Ὸ ΝΜ εὐ ΔΊΣ ὙΥῊΝ 
δϑ ει ἀρ "Ἵ ἐοὸ εἰδυγαπὰ μὲ εἰ. εἰν. "7 ιοὐὐοηδ μεοἐδυΐγαιτλε!} 1 "ἸΣγάδώ ατὶ 

μὴ ὄν" ΚΟΤΙΣ ἀδαήατὸ μι εἶ ΕΑΝ "λκαθολυ ὥρπΡ εἰ ρϑῇ,γὸμ εἰ εἰν οἱ "ἡ 

μηε εἶνοι, Δέϊ ἅ χεθέναι οἷν τοῦ ὑτρκεί μη ὁ «κασοῤφασίν δὲ! Ἄ ̓ ἀφφασῇ 
ταῦη: 7010 ὐπὸ Ὦ εν πὴ μη εἰνου; στωυτού" ἢ 4ν.ρι του “οἱ «(ὃ χὰ 

ὄγαι τοὺς ῤτὐ κά μῆς φείδ' διωα τὶ, ἐλυγχατ “ἐνδοχομεὴ, ἐκ ἔυδε.- 

αὐ μεὶδ, ἀδωὺαπὶ, ἐκ οἰδνοτ- αν αγκοίῖον, ἐκ ἀναγκοῦον: ἀλεθεν 

εἰκ ἀληθές Καὶ αὐοίκιολυθη δ᾽ δὲ κατα ἐλόγὰ γένοϊ). ὅ τω τιθε μὴ" . 

τῷ υ. - δ)δυμαϊῷ ἐ Εἰ οἱ οὐκολυθεῖ "δένσίλι ἀδ΄ εἰ ἡνοαεον 7 ἐ ἐκεένῳ ὰν 

τιρέφφ Ω οὸ μὰ οὐδιυμανρνεῖνοα "ἡ οὐ μιηοἀνοβκαῦον εἰ ἕναν: "τῷ λυ 

να τῷ με! αἰνοα: μδ ὄν δε χοεμένῳ μ᾿ γεν 7ιηὸ ΜΆ ἐἐναγκαν μα εἶν" ὐδκ, 

ἀδύνατα μὴ ἘΝ ΕΙ( τῷϑμ Σλυναϊῷ εἶγάι ΓΆ μὴ ἔνδελο μένῳ εἰναι τὸ 

οἰγωαγκοζὰ μὴ εἶναι. "ὦ ηὸ ἀλύμοιτα εἶ εἰ να: τῷ δμα δυνατῷ, μηεὶ-- 

γα (δι ἐν δελο μένῳ μὴ εἶναι, ὙΎΓΤΥΝ εἶνον! δυὸ οὐἱδλιύνειηον 

μὴ εἶ μοδι" ϑεωρεϑω δέχ τῆς ὑπο ρρθῖε ηὸ λείσ μεν: δι) οεηὸν εἰ εἶναι 

ζ δο λθ μένον ἔἶνοι!» οὐκ. εἰδιῴνατου εἰν οὐκ δἶνου ιν εἶναι» 

διωναηὸν μὲ ἐ εἰνοενξγδε λόμενον μὴ ὄνον: ἐκ ἀδούγατον μὴ εἶνοι- 
πε ἀναγκαῖον μή εἰνοινοὐ δι γοιὸν εἰνουι οὐχ, ὀνδεχρα μένον εἶν οὐ!» οἱ 

διυνστον εἶν οὐ οἷν κ Πκοῖϊον ΠΥ ΠῚ νοζηὸν μὴ ναι οὐκ ἐν δε 

λϑμένον μὴ εἰνιινοἐδυύν ἐστον μι εἶνοι!» οὖν αἴεζιον εἰνοε!"ηὸ υἱ ἐγὰ 

Ἀύγαγον (Δὐἦκ ἀλύναιον, τῷ ἔνδελομέγῳ,ουλυνευτῷ νἡ μεν δε λο 
μέμῳνὸ ἡὐλυναϊῷ. Ἐρυδλτι ο μ. το οξνς οἷν τίαρα μμμίννδε: 

πῷμ τὴ λυνατῷ ἐσ ἡάτέφαο' ̓Ἰελυναῖα οὐκολῦ θέ; δὐκ ἀδώ νοῖ 

γγον θαι τῇ ἢ γάτρφάσᾳ,Ἱ ᾿ κατούεραισὶ: : Τῷ δὐλυνατῷ ἐῷ ὩΣ ἐδῴ 

ματα εν. εἰπε δε μοὶ ὴκ ηὸ ἐδαίμαηον᾽ ἐν. "ὸ ὁ δὖκ εἰδυνκον εἰ εἰ ἀπά 

φωσ'. ἣὲ ὁ σιν ἀγκπ νει χῴ,0 δ πτίον- ιφανῳ δαὶ Ὁ “γί λον ἐχφ ουἱηοτά 

ἐνανγέσα ἔτ ζγρυ δ αἱ δοὶν τί φαο δ᾽ χυθῖς δῥ ἔν οἰηῤφει σὶτ τῇ ἀγατ- 

καὶ μὴ ΘΜ οὺ ἢ οἐνατκοῦν ει Εἰ ὀνσίε τοῦ » εἐλιθινεῶϑ ἐπ) “τοῦ 

οὐὐ "Τὸ οὐ μῶν εξ ,ηὐν ἀναῖκῶν μὰ δἰ, ὐκ, αἀναγκ ἐς οϑ' «οὔ γ} 
δὲ το μι ἀκολσϑεῖν οὐ εἰναι Περίον, ὁμοίως τοῦς ἐπέρα, ὁππὶ ἐνὼν 

πίως ηὰ οὐδούντον τῷ δύου Προέῳ οὐδὲ ἰδοτονη γὸ οὐ ηὰ δυμα-- 



μοι Ὁ. δἀδύναγον: εἶναι ἼΣΩ δῤραγκαδον ὕλι ν΄. αὐὰ μι αρ αὐ: 

ὃ αὶ ἀδύναν μὴ ΠΥ δύ δι Πλοῦτον εἰ Εἰ οὐ!" "ὦξε εἰ ἰκθνα ὁμοῦ 

οἰκοληθῶ τῳ δυνατῷ κοὺ μη, τοιῦτου ἐξ ἐγαν τί εἰς. , ἐπε:δᾷ οὐ 

σῇ μοιήνᾳγ, τουνηὸν τότε δῤ αγίε αον καὰ τὸ οἰδούναπον.ἀλλῶν 

περ δρυτοῦι λῴτεσρα μμκένορς: ̓ , ἀδύναηον οὔτ κει ὅϑε τοῖς 1 

δὺαἰβκουν ὑπιφείσεισυτρί μϑρ Υ» οὐν αἤκοίον εἶναι »λυγναιηὸν 

εἶμαι εἶ }ὲ μὲ, ἐ ἀπόφασίς ἀκολουθήσει . ἰν εἴα ὃ ἢ φώ.- 

νον ἢ οὐποφά μον. ὥςτεῖ δὲ δωνοιηὸν εἶναι, εἰδιῴνοιηον εἰναι» 

ἀδούναγον εἶρα εἶναι! τὸ οἐν οοὗκ δον θἰνοαύτερ ἀστοσατ νεἰλλά 

μέν τῷ πα ἐαινιοίην εἰν ὁ κἐκολουθέι γὸ οὐχ, οἰδιύγατον εἶναι" 

γύτῳ δὲ, μὰ δύ αἰπκοον ε ἄνα»: ὧρε συμβοόν4, πὸ δὺο κοῖτον 

εἰναι, ΜῈ ̓ὀμουπκοῖον ἀνανιοτσέρ οἴπτοπον. νξδλλος “ἰῷ ἐσὲ ηὸ οὐ 

ναπεαῖον δῦ ωἰκολνθᾶ τῷ διυνεῖ εἰ ἂν ον. ὁ δὲ γὸ Δροιίκαλον μὰ 

εἶν. τῷ δ οέμφω ἐνδέ χε συμῥαμ ὙῈ λοτοπβλ οὶ εἰ εἰ ληϑὲς 

ῇ, ἐκ ττεζσοοι ἐκέϊνα, ἐληϑή: ̓ἀμαὶ λυγοιτ εἶν ΤΑ μι ἐν 1.εἰδεᾷ 

μαπεαῦον εἰ εἶνο ἡμὴ δἰ, εἐἰκίσαι δυνατ εἰμφω" ολείτοτϊ πίμω 

ηὸ ὅπ ούνα πεαίον μὴ Εἰμαν κἈρλουδόν τῷ δυ γαπὶ εἰνοι!. Ἰδηοδ 

οὐληθὲς κὴ καιτοῦ ἀνοικ οἷον εἰν ἰὼ διὰὴ οἱ» πἰνῇ αὐτίφαο' 1; ς 

πομένῃ πῷ ἐδυματὶ εἰ εἰν. ἐκεί ἱνῳ δ οἰκολαθεϊ εὸ ἀδιύναιηον εἰν 1 

(Δάμακαῖον μι τεῖν .Σ εἰὐγῥῴα,σ' ͵ πὸ οὐκ αὐναιπεοον μἰβεῖν αἱ" εἶ, 

κολυϑϑ σί τιαοκιὴ οἷν τονηουὶ ἀντιφοι δ᾽ κει ποὶ ηὀνεί ρημ ὮΕΣ 

ον (ἃ κἐ δὲν οὐδιυνοίηον συμβαόν4τιϑεμ, δονάπο ρήσεις δὲς γτὶ 

εἰ τῷ οὐνουτίαἦον εἰ Εἶν οἱ! εγὸ δυνρεηὸν ενον ἵτοίῇ. "δὴ με ἐτσέτοε, 

ὁ ὠντέφαο' οἐκολυϑή σεῦ, τὸ μὴ λυνοιηὸν εἶν "1 εἰγὸ μιόσις τοῖν 

τίυ φήσειεν εἰν ον οὐν-χέφα δὲν ον οἴζκν Δέγάν ηὸ λυναηὸν μι 

ἐν αἱ: "ὥπερ ἀμῴω φλυν [αὐτοὶ “τῶν εἶνε ἤκ οἷον εἴνοι!- οὐ εὰ 

ἠὲ ( πολιν "ὸ οὐ τὸ ὁ δοκεῖ εἰν " δυνει τὸν τυ μιν άδ" Μὴ ἡ τέμνε ὧδ". 

μὸν οἴνοιο εἰναι ὥστε ἔσο τὸ οἰνγουτικοον εἶναι ,ἔψδε κέ, με 

γον μὴ εἰναι: πού πὸ δὲ ἐῶδοσ. Φανερὸν δὰ οί οὐ ιᾶν τὸ λυ 
νων αὶ εἰνωμὴ ἡ Οα δ  ζάν, οι πρὶ οὐν τέκε μὴ δυύου το! «οὐ λλῖ ἘΠ 

ἣΝ 



ἐφῶν οὔκ εἰληϑέσι πρῶτον μδῥ., ἐν δ μη πἰετς λά- 

᾿Η, Ψυυ οι τῶν: οἷο ηὸ πῦρ ϑερμαντεκὸν πρὸ ἐλ δαύσεμέν 

οὅ Λογὸν: συ μϑρ ὁ] μετα Ἀύηϑυ δυο μά, οἱ ροὐ τοῦ ᾿πολάο-- 

νῶν γιρδε ἪΝ ἐνο ίων. [Ζ) ; δὰ ΛΟγϑΙ, οὐ ταῦάσοιε: εἰλλῶασερ ἐ ρη 

ΤΟΣ! ηὸ πῦρ ̓ διυγοιηὸν ϑερμοίνφν κ μοὶ μή: οὐ δῦσοι οὐλλοι,ἐνῴ- 

γέ οἐεἰ. ἐν οὸ μϑρ οὶ [:λμμυραν τοῦ Ῥ κουτοξ τοὺς οἐἰλόγοισ δοινοῖ 

μάσαμα τοὶ τοὶ οἰν'Τρκε μένα δέξο δϑο,.οἰ)γλεὶ ποῦστο μδῳ υηου 

χαθιν ἐἤοα τοι. τί οὐ “αδῆσοι διυῖ αικες ἐν τικᾳμένων Ὑξ: δε 

ΚΎΡΚΗ. ἐθδσδιε λέγονἧκ αὔα γὐ αὐ οὐ εἰ δοτείν ρου )διυοίμιφ ὁμῷ 

νυ μος εἰσὶν δ δ δωυαηδν, οὐ χα ηρλῶσ λέκετοοοἰλλα ηὐμδὴὺ 

ὁπ ἀληϑὺσ ὡς ἐνορείᾳ ὃν. οἷομ Δυυαηὸν Θαδέζειν, γι βοιδέζ4 

διῦλως δυωαυὸν ὄνοι γῚ ἴδ ΓῚ κατοὶ δ ἐνέργειαν, ̓  λέγετοε 

εἶν οὐ δι σιν. ηὐ σὲ ὦ ὅτι εἐνεργήσεθεν δὰν (οἷον ὅ τὴ Διω οεηὸν ὅναν 

βαῦ ἐφγότι βοιδὺ σείέν δι: φοῖν οἷ “ΤῊ μδῳ ἐπὶ Ῥές ἰεινηησὶς χὰ 

γοις υγ)νὶ ἐ διιος μις. ἀπ εἰν δὲ, οι ἀ-πὲ “σοῖς οὐἰκ ενήσεοιε ὦ μιφω ὃ 

οἰληθές ὅξην εἰπεῖν κα δυωσκηὸν δα δέ νὴ εἶναν: ποῦ ηὸ βιοι δὺ ζ4ν " 

δι( ἐνῷ γϑύ: γιρὼ γὐ ὁα δυΞεκογ γὸ μδρ ὅ τω Δυϊαηὸν, οὐ ἀλι 

θυρίς ατο τον ἀνοιβεαίου ἀπαλῶς εἰπεῖν. "λέτε ρον δὲ ἀλεϑέ' 

ὥτης ἐπεὶ τῷ ὧν μὲ ρᾳ ηὸ Ἰκοιϑό λΥεπετοιντῷ δᾷ οὐναίκ: ὁντίς 

ἀλψέτοι ηὸ δι οἱ ὅϑοι, εἶνου: ὃΨ ̓ υϑϑηοι πᾶν πρὸ ἌΣ δ οἱ ραν :- 

σῶς ω εἰνου Περί ον» πθλμ ἡ οὐνοικαῖῦον παοέντων εἶναι ἡ μὴ εἶμουβὶ 

μγὸ τολλ ει αὐτου το] οἰκολν ϑοῦντοῦ! ὑπήσίςο πεῖν 'Φανφον 
δὰ ἐκ Τὴ εἰ ἐρημένων, ὅτι τὸ δξ ἀνατίωης δμ, (απϊνῳ γα 

δ ἐν. ὅτι εἰ πρότεραι χοξεὲϊ ἐδϑο μὴ ἐνῳγῴα δυνείμέων πρότε- 

βον' "ρὰ τοῦ μδῷ ἐν! δωνείμεως, ἐνῤτφου εἰσίν»οἷ ον αὐ τηρώτοι [ 

σία» τοὸ δὲ μετα δυνείμεως ἃ, ΤῊ ἢ μϑῳ Φυσεν, πρόϊφα: τῷ δὲ 

χρόνῳ͵ ὕφερκ. τοὶ δὲ οὐδέ "ποτε ἐνφτφα εἰσίν" λλὰ διωνοίμς 

μόνον. ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΡΤΟΝ: 

τ ἥτε ὀἐγωυία γὴν “ κατάφαισ' 8; ἐτρφοίσοι, ὴ ; κα τοΐφαι 

σ᾽ ἐἸρκα7αφοσει (Δὸ λόηϑε τῷ λόΐῳ, ὃ λέγφῃ 671 “πος ἀνός δῇ 



κού ος, τῷ ἐδεὶς εἶνϑρω τοι δύκαξ, ἢ ὁ ηὐ “ᾶτἀνος δύηεσρος, τῷ 

“πῶς ἀνὸσ ἄδϑκος: οὗΟν, Ὑπ Καάλλίασ δύγεοος. ἐκ ὅξηκἀλλίαι 

δὕκουον: Καλή αδἀδηκός σ}7. ποτέρα δὰ ἐνα Τίο τούτων: εἰ 

Ὁ τοῦ μϑρὸ Οὐ ΤῊ ἢ φων ἱ,οὐχκο λουθέϊ τοῖς ἐν πῇ ἢ δρονοί α- ἐκα δὲ, 

ἐναν]ία σξαΐ πον ἐμαντίουοἶον ὕ 972 ππῦς ἄνσα δίκαιος: τῇ 

πίῖς ἀνδσ' ἄσγικος « κρὼ ἐπὶ ἢ ἐν7 Φωνῇ καποεφάσῴων, εἰνοίῇ 

κηδιοι ως ἐχέν εἰ δὲ μι ἐκέ ἡ σχῶ ἐνανίν δόξα ἐναν]ίε ξν. : 

οὐδὲ ἡ καιποῤφοισί τ ἢ καταφάσει ἔτος ἐν ανία, οἰ γνὶ ἐρημς 

νυ ἐττύφασὶς: ὥττε σίμεππέου “ποία δύξει ψδυδεσ, ἐνα Τίσι, 

οἰληθει ἢ δόξ: πότέρον ἡ “Τῆς ἀπο αἰσὼν, ἢ ἡ καὶ τὸ ἐν αὐ7έον εἰν 

δοξάζουσοι. λέγορδει οὖδε- ὕεεηὶς δυξα εὐθὴς τοῦ ἐλαθοῦ, 

ὅτι οἐτοεθόν. ἄλληδιῦτι οὐκ οἰριθον, γαδές. ̓ὀτέρα δὲ, ὅτεκα 

κόν. ποτέραδὲ “τούσων, ἐνον7 ἐκ Τῇ οἰληθέβ. καὺ εἰ ὕξέμεα, κα 

θ0 γρτέραν ἡ ἐναν7ία. ηὐ μϑῳ δὰπού τῷ οἱ ὩΣ χροὸς ἐναν]ίαν, 

δύξασώοι ̓ϑα, Τω ΥΝ ἐναυ]ίων ναι νμῦδον τ ΥΣ ἀιεεθοῦ, 

ὅ-χρ οὐγοεϑεόν «Ἡρὸ ἐπα ΤΕΥ ΕΤΕ οἱὐμὐ “τῇ Ἰσώσ' πρὼ οἱ λὴ 

ϑήσείτε πλείσς εἴτε μίαὐξίν ἐἐναὐ7ία ταῦ τοι. οὐ) ὅ τῷ Ὑ ἐνὸὲρ 
Τίων εἰν" ἐναν7ία. "αἶγα μαΐλον τῷ ἐναν-τὴ εἶδ ἤξεμῦ ἀταοῦ 

ὅτι ἐφ᾿ ἐκαϑ' δόξα: οὐδ ΤΙΣ ἀπμν. ὕῃ λα όπί ὁ  χῦπετ' 

24. ἐδοῖ ὃν τί ἐπέ ρξαν ΑΝ μϑῳ δοζλλων οὐδεμίαν ϑεσίον, 

οὔτε ὅσου! υὑπούρ χήν πὸ με ὑπανέ γον ὥξα ζυσὶν οὐθῦ σοι μην 
ποίρ χήν ηὃ ὑποίρ λον οἰ πεέροι Ὁ ἀμφύπεροι: Ἡε εν ΠΕ 

ππέρχαν δοξαζουσι νὴ με ὑπρέρλον. κρὰ ὅσοι μὴ ἱππὲρ γᾷν ηὰ 

ὁ πτόρλον, οἰ λλᾷμ ὅσενις ὕξὴν καὶ οἰ πσοίπτα: ̓ αὖ τοι σδί εἰσὶν δξ ὧν αἱ 

γλοίσεισ: ἐχ κχὴ δῤ τεκφμέμων δὲ αὐ δου σεῖσεἀ ὡς τύμοὶ οἱ ἐξει 

“πὲ τοῦ" Ει ΗΝ ηὃ ἀλριθον δ ἀλοιϑὸν Ὕ κ κακόν 1, (Δ οὐ μϑῳ 

ἈΠ ΤῊΝ στὸ σὲ κα τοὺ συμβεβηκός: συμθέδικε Ὁ οὐ τῷ οὐ 

κακῷ ἐν" υμυΐάν: ἡ ἐκοίςου ὠλυθηνὴ καϑεξυηο μὐψυδαὶ εἰ πῇ 

( ἀληθήτηὶ Ἢ 2.) ὅτι ἑκα λοαιθὸν "δοὐλαϑ' ἈΠ καθιυ ὑπορ 

λοντ' οφυδάτιὰ δηξοσεκαν γϑ οὐ σι8" Αἰκατσνμβερεκς ὥγτε 



μούνον δὺ ἐΐη ψωδονὴ τῆς ἀἰηρφασιων! ἡ ἡ νροῦ! ἐγεινγήγ' δόξαι: 

δὺς ἰψιυσοῦ ὃ 5 μμιοζλιςε “πεολεχ οι ξον, ΟΥ̓ ̓ἐμαντίαν νὸν δόξαγτοῦ 

δ ἐγώ] αν ἢ σλῶςον διαφφερόμτων περὶ οὐ οὐὖ ηδν εἰ θτω ἐνάν 

τίου: μὐτων ἐσύραιδνερτλωτέρο » “Τῆς ἀτρφαίσιως, δ 

λον Τί ουὐ τ ὃν εἴη ἀνανέοο δὲ πο, ὅ τὶ κορκὸν ηὸ ἀλθθο Ν; 

συμησεσλεϊμίνη δε νοὺ δν ὦ ὅχεοῦν, ἐοιθὸν λει Παρὶ στρ οὴηρ 

λαμράμῳν τ ηὸν οὐὐηδρ: Ἐχεσὲεἰ (Δὲν ἐμ λων ὁμοίως διέρ 

ἔχφν. νὴ ταῦ τι δὲν δόξεις καλγόρβαλο δ πούρτο χῦ χὰ τ' ἐν 

τίφοίσῦν," ἐδοριῦ «ὅσο! κ"δὲ μή ἕν ὄγοιν τία, τέθ! τούτων ἿΣ 

μδ Μιν δας δ ΤΡ οἰ ληθέ; ἢ δ τρκφμένανοίον ὁ ηὸν ὁ νῦν ὑκλρῦν δ|6.- 

ἀν: δὺ ζαψλυσοίι- εἰ ἦν) οὖ τοῦε αἱ οἰπτοφοισεὶς ἐναντία, αὐ 

Δ λλ οί οἱ τὶ οἐντεφαΐσεων: ἔπι ὁμοίως ἐχφ ἡ ποῦ ἀπεθν τι 

ρἐγριϑόν' “τῷ κα Ῥυ μιὰ οἰτοέθον 5722 οὐκ. οὐλα εθόν. κμὲ πρόσταῦ- 

Ἐν ἡτοῦ οἰγρέθοι, δ εὐ πηοῦι ἐπεϑόν' "οὐ ἡ σαν μ ὙΦΎΘΕ ΕΊΣ, ἴω 

εἰλριθόν. "τῇβόν! το μὲ οἱὐοεθον! Ὁ 19 οὐκ οὐπεθον ἀλεθέ οὔδη 

δύξι, τὸς ἂν ὀνόγεντέανοὐ γὴν δὴ λέγριοῦτι κακόν: ἀνποτι 

Εἰ ἡ ἀλυθήτηδε ἐρῶ ἀληϑθῆν οὐληθεὶ ἐννέα. 52 δύ τίμὲ 

οἱ τούϑον γεοικον: ὡς Τὸ ὄνδε λα τοῦ ἅμα οὐλυθᾶσ εἶναι οὐδιοΐῷ καὶ ὅ 

(ῳ οὐ ἱκακόν. ολωθὴς Υ̓Ψ "σὲ αὐτα. ἅμα Ὁ Ἡοῦς τοῦτος 

ἂν εἴη. λείσπότοε δὰ Τὴ 77 μὴ δριθοῦ , πὲ οὐΐε αἰγεϑο(ς 

ὀνανπέα, ἡ 75) μᾷ ΕΠ ΤΙ οἰτοεθόν : ψυδεσ ΔΩ, αἷ-- 

στη: οὖς τον καὶ 1Ζ ἀταθοῦ ἊΝ οὐκ. οἰλοιθον, τῇ ηοΑ) οὐγοεθοῦ σχρ 

εἰφριθον ανόροὺ ὅτ οὐδὸν δύο! σελνοὐδὲ ἂν ἐμαὐθλὰ Τιρῶμέν 

πίω κατοῤφασέν "ἱ Δ» καθ) δον εἰγέφῷ οἱσίς,ἐνειν τοι ἴσο θῖν 

ον 1 σξν7} δοξωζούσῃ, 67) “σῶν ἢ ἂν ἤ οἰτρέθον, οἰγρέθον ὄξην, 

ἱ ἡ δι ἐδὲν τ ἀτρεθῶν,. ἀγοεϑόν ὅξιγιὴ » δι Ὁ εὐγρεθου, δι οἴ το 

θοὸν. εἰ καθόλυ ηὐ εἰπεθὸν, ἡ αὐτόσε ἽΝ, 5 γιὸ ἂν β ῥ εἰπεεθὸν ,δὲξα 

ὅσ, ὁ Ἵεοίτοοθθν.γο ηο δ ὃ ̓σὲν δαφέρᾳ ἘΞ ἘΝ πον ὃ ἄν ἢ ἀ 

πεϑ᾽, οἰγοιθόν ξεν. ο ῥιοὶ ωσ δι ἐπὶ μῦμι εἰγρϑοῦ'ὦντε ἐπερ 

ἐπὶ Σ συ ξης οἱ οὔως ἔχ, εἰσὶ σὲ αἱ ἐν Τῇ ων, ἱκαταφασεν ἡ 



εὐπτοφαίσεὶς οσύμουλα ΠῚ ὧν; ἐν δῆλον σἽι καὶ ἐκατο Ἢ 

φάσειι ἐναντία ἡ οἰηῤφεισίν κα (στθι ̓  οὐ 7 κουθὸ Λον οἷον 

1, οἽ, "πᾶν ἀτπέθον, οὐτοζϑομ" δ ο1; πᾶσ ς εἰν ρώππον ἀἰσεθος, κ᾿, δ τὴ 

οὐδὲ. Η ! οὐδείς: ἀὐ χεφαπκῶς δὲ, ἡ 61: οὐ πσδῖν. ον “πιο. "Φα- 

νερὸν δὲ καὸ δι ἀληϑή οἱ, Δηθέϊ οὐκ ἐν δέ χε τοῦ ἐγαν7ίαν εἰ Ξίμορε 

οὔτε δόξαν οὔ τι ἐν τίφασίν' ̓ἐναν]ίοω μϑὼ Ὁ οἱὲ στοί τοῦ ὃν 

Τικεί μεναι" στο αὐ τοῦ δὲ ἐνδύχε τοῦ ἀληθμψν 

οὸν οὐ γὸν . ἐὔμοι δὲ οὐκ. ἐνδᾷ λα τον τοῦ 

ἐνανήίαύ πῶ οχάν τ 

ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙἕΡρΜΗ.- 
ΝΕΙΑΣ - Α͂ΡΙ - 
ΣΤΟΤῈ- 
ΛΟΥΣ:- 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΊΚΩ Ν ΠΡΟΤΈΡΩΝ 

μ ΠΡΩ͂ΤΟΝ: 

ΡΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩ͂Ν ΣΧΗΜΑΤΩΝ.. 
: Χ ΡΩ͂ΤΟΝ Εὐπεῖν περί σερι τίνος ἡ σκε 

ΠΙὁ ἡ ψεο δέν ὅτι τσέρί οἰνπαυδάξιν, μὴ ἐπὶ 
᾿ στήμονι εἰποδιφ τέκε. εἶτα διοθέσοι, σῇ ὁ 

ῷ 527 πρότοισί' κοῦ γὲ ὁροσ'μοὺ τὸ συλλο 

᾿ ἡμόφυλσποῖοσ' πύλάον γὴ ποῖος ὠπελίς. 

ποι. ; ΤΣ ο εἰνου τόδε ΡΝ: ἜΝ λέγομενηδκα- 

πὸ πων γδτὴ ὁ μηϑονόγκουτηιγορίϑε: Πρυτοσές μϑρ ὃν ὅ3: 
Δό 25: ἐματοφατικὸς ἢ [ δ εὐποφφαπέκος, τίνος (κευτορηενο στοῦ 

ἜΡ2Ν ἡ κοιθό λυ, ἐν μά ρφ Ν ἡ ἰσυόραςς. λέτωδικαθολν ἜΣ τ ,ηὐ σον 

πὴ Σ μηδενδὺ ὑποέρχ' “ἐὺ οἰμθῤ θη ΠἼ μὴ χῇ νέ ἐμὰ παντὶ ὁ πτ' 

χάνοἰδιόθισον δι ὅς, ηὐ ὁ υὐπνέρχήν ἢ ἡ μι" ὑπο ρχήν, ἄἀνϑ 12 καϑολι 

ἢ κατοῖ μέροτιοῖο ον »δῆβέναν τέων, ορ τ οὐὐτ' ᾿ ἐπορή μείω. "Ἰοὸ 

“πίω ἡδονίω, μὴ εἶνο ἀτρεθὸ γ. δαφέρᾳ δὲ καὶ οἰγρδιάχχρι ρο- 

πούσίς, τῆ δυαλώκτεκὴν: ὅτι ἡ μδῳ οὐπτοδιφκ Τήν »λήνξν θυ χέ 

φου μοοίψ “τῇσ ονχεφασεώ; ἵν οὐλνν σῥωτῆ;,, ἀλκὰ λαμ-- 

Θαὐν4ὸ ἀποδι4κνύ ων δὲ δγοιλενυτνοῖ, ἐρώτα σί: τῆν ἰντιφε 

σέως ἔξιν: οὐδὲν δεδιοί σεν πρὸς τὸ γιυί θα ἐδ ἑκα χέρῃ συλ 

λογισμόν: οὐ Ὑγὸ εἰποδάκνύωμκοὺ ὁ 0 ἐρωτῶν, συλλογάζετοῦ,, 

Δαξών τι ἱαπέτι νὴ ὑποίρχῴν, ἡ μὴ ὑπανίρ χήν ᾿ ὦρσε ἐφ 

συλλοςκα ἡ μϑῳ προ 'τοιδές, οὐτολῶν κουτοίζβοισίφ" οἰηῤξοιο 

Τίνος ἐατού τινος, κἀτοὶ ηὸν εἰρημιέγον Ῥόηον «εἰτο δά4μτικεῦ, 
ἐὰν ἀληθδεῇ, φγὰ ἢ ὁθοὐ ρῶν υηρϑέσιων εἰλυ μιμένη" δεοιτ 



ἂς κί δὲ “ἰνϑανουδῥω, ἐδ, ὠ“τηδὶς εἰ νγἱ Φάσεωτισυλ 

λογέζομθψῳ δὲ, αλης “75) Φαυνορϑρυ Δ ὀνδό ξσ. καϑείππες 

ἐν κοῖς “τοπίχοις  ρμτοῦ!: πὶ ΓΝ ον πρότοισίσ' δι τίνι σης 

ὼ συλλοπ σηίε. δι εἐσπτοδι4 “τε ἡ. (δ ὑπ Νς τὰν δακρὶ- 

βέας μὲν ᾽ ἐντοῖσ ὑπσομϑιύοισ φυϑήσύ. προσ δι χίω περ, τι 

σοίν χϑθίαν, ἱκανῶς ἡμίν δεωρῥ ϑωτονιῶ ὃρ ν δὲ κοιλώ, εἰς ὃν 

δύο Λε τοι ἡπρότοισίε. οἷον πύντί κου τη γόρυ μον, «οἷν ηὐ ἔξ ον, 

ϑόυ κοῦ ΤΉ γθ ρει τρῖ προτιϑερδμουἢ δυκαρουμϑῥου τῷ εἶν 

᾿ μὴ ἐν οὐδ: συλλογέσμος δε 1: λό γῦς " νῷ τιθέντων τινῶν, Ἵ 

τερόντι τ ἢ ἰκάνϑψων δβ οἰνοίκος σὺ μδικέν 4 τῳ ταῦ τοῦ εἶναι, 
λέω: ὃ τῷ ταῦ τα Εἰναττηὸ δυο, τοι τοῦ συμβοόήνάν. .ηἢ ὁ σιοὶ τοῦ τος 

συμβο »τῷμηδεν ξωϑεν ὁρὺ προς δῶν πρὸς ηὸ ανέϑν ἠὸ οα 

νοι Γκοίδον" τέλῴν μεν ὃν κα Ἀεσυλλοίμαμον, τ μμδὰν" οὐμε προς 
διόμειν “ποὺ οεἰ τοὶ εἰλημμένα πρὸς ηὸ Φαρῆν" Ἢ εἐμαῖι Ἰεῦ ἊΝ 

οἰτελὴ δὲ νὸν προφδεομϑμον" ἢ ἐνδσὴ πλῴοναν. ΓΥΣ μδῳ ρένοιΓ' 
κιια δια ὑποίςἀμδρωνῦ ὁ ριωνιοὐ μην Θληπτρ διά προτοΐ 
σίων: ηὐ δὲ ἐν ὅλῳ ἄγοι (τέρον ἑτέρου, οἷ τὸ καυποὶ “πρὸντῦσ' 

(  αὐτητὸ ρεῖ ὅδ" θεύτερον ϑωπέρου, τον 6. ν 707. ἐλέρυ δὲ ηὐ ἴκαι-- 
χοὶ “σαν τὸσ' κοῦ τΗ γὸ ρέϊ δ. “ὁ τοὺν με " ̓ς ὑποκάρδμου ὅδ ᾷ 

βέν- ἰκαϑῦν ϑείτερον ον λΔε λθεσίῃ, ποὺ ηϑ κα τοῦ μηδενός αἱ δου 

τως ἐπεὶ ἡ πᾶσι πρότασίο ὅξεν ἡ τῷ ὑππυρχφρ ἢ “τῶ δξαναίε 
Ἰης ὑποίρχῳ "ἢ ἢ “77) ἄν σέ χε ϑοέ ὑποίρχάν. πουχωνδὲ, κα "κ᾽ 
(κα τοιζβ εὐ τόκ οὐ, εἰ εἶ δὲ εἰπσοφουτίκαι ἐς αϑὐκεέςην πρὸ 5ρη-" 
σίψ. ποίλλ ἢ καταφατέκων διοἰηρφα,Τ νδρλ,οὐνμίς, χωϑόλγιας 
λένιμέφῳ δε λιοἐδγοθιςο]" “πίω μϑρὲ σντῷν ̓ πέρχῳν χαϑύλῃ τί 
ρητείκν, οὐνίῦια πτοῖσ ὁ ροισ' ἐντιερεφάμ. «οἷον εἰ μὴ δὲ μέα, 
ἡ δονν ἀγριϑὸν- οὐδε ριϑον οὐδὲν ἔσο ἡδονή. πίω δὲ κι τη: 
γοθιχὶν οὐντεφρίφᾳν μϑῳ οἰναδιάίομ. οὐ μὴν καϑό λον, οὐ ἐν 
μέρ! οἱ ον εἰ πτὸ σοί ἐδονη ἀπεϑόν, κρὸ εἰφριϑόντι εἶμ ̓  ἡδονὴν: 
ΤΥ δὲ ὦ μέρ4, τί μῳ κου τρια Τροῆν νν τί τρίς 4. ἐνείγτ 

ἙΕ 



ἰω ἱατὸὰ μέρ. εἰν ἡὶ ἡδνή γῆς οἐγριϑὸν. Σ ἐπεϑόντι οὗ τ- 

"122] ἡδὺν «τω δὲ σέρητέκην, δκαναίκοαον. Οὅυ Ὁ εἰ ὃ ἂν 

θρΩΤΩν μὴ ὑπο χη ἯΙ ὶ ζωῳ,ὺ νη ηὃ Οῴον ὁ » ἐπί οχ τινὶ ἀν- 

βρώπῳ. "πρίδηον μϑρ οὖν ἔσο! ΞΈΡΤΗΟΣ καϑύλου, ἠδὲ β᾿ πρό 

χούδέριεὶ οὖν μηδενὶ τ Ρ ηὃ δι ὑπανέρ χά, οὐδὲ τῇ α  δενὶ α᾽-- 

ποίρβη υὺΕ᾽ εἰ αὶ σιν! οἷν τῷ οὐκ οἰληϑὲς Ν ηὸ, μηδενὶ χῷ 
β' νὴ ξυύ πο ρχήνοδ ΣΓΊ. Τδεν. Ἐι ὁ πων Τὶ ηὸ ἐξ τι 

Ρ ΤῊ τὸ β τινὶ τῷ αὐ απέρξφ Ε) μυδέν, οὐ δὲ ηὸ οϑ, ἐ ἐδε- 

ν» “τῷ ὦ ὑπο ρξφ ὀλλ πέκφτο πον τῇ ὑπέρ χήν ὁ ὁμοίως 
δὲ κι ἐ κατε μέροῦ δὴν καὶ πρότουσίε εἶ ̓ ν ηὐ δε χὴν! πῶ, ῶ 

ΘΡ πανὶ τῷ ον, οὐνοί Πκὴ πατέρ χᾷν εἰ Ὁ» μιηϑενὶ, οὐ δὲ ηὁ δῷ οὔ 

δενὶ ΗΝ ὁ ποῖ ρξᾳ εἰδέγε ὸ ἃ τινὶ τῷ δ᾽ μῃ ' εὐ πούροχᾳ, δ χ, εἰ,“ 

νοίκια νὴ ηὃ Ε τινὶ τῷ μη 1 αν χέν' οἷον εἰ ἰγὸ μϑὺ τ᾽ ὅδ ζῶ 

ον ηὐ δὲ δ ἀνδοτἀνὸς μδὼ δοῤπωντὶ ) ζώφ. φωδον σὲ παντί οἰνῷ 

ὑπούρχ σὸν ουὐ γὸν δὲ τρότον ἐξ4 κἡ ἐπὶ Τ᾿ οἰνα διαύων προτοῦ 
σέων. ἡ μδὼ καϑό λου σερυτεΐεη, καϑύλου εἰν χερί φᾳ. ὟΝ σὲ 

κατορῷα τέκον, εἱκατίύ ρα χοποὶ μέρος εἰ μδ ρῷ ἀνοΐβοι τ 
ἃ πῷ δ μηϑενὶ ποῦ ̓ ρχν ἐεἰνάζκν (Δηὸ ΕΣ τῷ ἃ μηδενὶ κὶ ὑποώρ 

δάν εἰ Υ̓Σ τινὶ ἐνσυχί), νὰ ηὸ ἃ τῷ δὶ τιν ἐνδελοῦτ δρ. «εἰ δὲ 

δ ἀναίδωης τ ηὃ δὲ πτοῖν Τὸ κα τν! ΠΥ ὑπαρφ, Ὕ ὸβ' Ζενί ᾿ τῷ 

ἀοῤαΐϊαι ὑπούρ χήν. εἰ δῷ ΜᾺ ὶ οἰ οί κη, ὅδ᾽ ἡνρ ἐξ, Ὧν! ἐ παρ ὄ 

ἡϑάβωυ ὑταρέρχοιοηὰ δὲν μὲρᾳ σερμτης, οὐκ ἀντιεριφᾳ διὸ 

τίῳ αὐτίω αὐ τίαν δὲ ἡ ἁμμοὺ προτερι ἐφαμδριἐπὸ: ὃ ὟΝ ἐνσε- 
λοβδῴων: ἐπειδὰ τρλλουχοσ κί τ ἐνδέχε δε, ΘΔ γὼ 

πλον (Δ μὴ οὐναηγγοοίδον μμρὰ γὸ ὃ διμυδι ον ἐνδέχε ἀπ᾽λέ 

γορδρεῖν μ ( γοἼείε αταφοι τεκοῦσ ὁμοις ως ξ4 κα τοῦ πίω ἀν Τί 

Ξροφὴν ἐν ἀπο σἧ. ἐ δ νὸ εξ πον τὴ Ἴμν τῶρ “ἰνδε χο)οὺ μη Β΄ 

οὶ τῷ ἃ ἐν δέ λο}Ὁ δύ εἰ αὶ ἃ μηδὲν; “δ δ ηὁ οΣ μαδῳ νι, τῷ κ» ἐν 

δέ χι. δέδᾳί κα δ που πρότερον, ἐν σὲ τοὶ σ᾽ οὐππο᾿ εὐτικοῖς, 

ἐχσαιξν ἀλλόσοι “μ - ἐνσί χε λέη κα ὁ ἀνάϊκης μὰν ἘΣ 



πορχη ηδ Μὴ Σ δ οὐμαίνοης ὑπορχ, ὁμοίως οἷομ' ὀ τῆς φαίη 

ηὸν αν ἐνδέχιρμιη ὁ ὦ μον ὑπασν.ἢ ηὃ λόσκον μεηδομι: μιαυτέ 

ῳ ὑπώρχ' "5 δυὸ εὐῥοὶνβις ἐχὴ πώρχᾳ γδὴ ὐκ ὀθονίου 
μὴ 1 ὑπύρχῷ ἐν μδιῖος οὐν τιερο 4 ἡ ηρότοισ᾽. εἰ δἐνδέλζλμι 
δὲν ῥιοὲν ῷ “-ππὶ ἐν "1 ἀνον ἐλ ρϑμηδεν! ἐπαστον, νη λίυχ, ἐγὼ 
φε τ μαδανὶ ἱ ἱματέφοοι τὸ ἑμια τὸ ἐΐλῳ ὦ θέ 5 μηδεν λυκῷ. εἰ ν τί 

ν; οἰνοζίω,δε γὸ λίνα ἱ ἱμαίῳ τιν; ἐσύζη ὀξανοίῃ ἐν Ρυ  καὶ δὲ 

δ4κι ρ0 “τυροῦ μοι ωσ : δ ἐπὶ τὴς ἐν μέρ ἀπφατικῆν. νδ- 

σοι δὲ τῷ υὐσ ἐπὶ γδγρ λυ κοὺ γὸ ὁ πεφυκέναι λέηϊ ἐνδε λα ϑοώ 
ἰι«9'᾽ ὃν τροστον δγοθέφο μδῳ ηὺ ἐνδολόρϑιρον. "δ χβμοίως ἐξφ 
ἐντοίσ' 5: ρυἼρκος οἰνιθροβοὐήσιουμη μϑῳ καϑύ λυ ςἴ οι [εὰ 

πρότουσίσ', εκ οἰν7ιερέφφὴ “ἢ ) ἐνμίρᾳ, ες φ4. ἐρυ σσο δ ἔγαι 

Φανεν. ὅτοῖν ὙἘΤΕΥ ΕἼϑένδελο μῇ' λέγω μ- ΨΝ Ὁ )οσου νεῖν ὁ "Η 

δὼ πρ “ἡ ερημίν δι, τ ἐνδό χε ϑλμαδενὶν ἡ Ἅενὲ Μὴ ὑποῦρ 

ἐπιὶ ἱκατας αἼεὶ ἐχέ ηὃ Δδ μιοκιηὸ » ὀνδι χε ῶδ᾽. . οὗ ἐφ ὃ μοίως 

σοίπϊς.),γδὴ ὅδε οἷς ἡνπρορκουτηγορ ἡκοατοίζοισθ ἀεὶ τε]: δι 

"πον οὶ ΟΥ οὁ ἐ ον ἐκ οἴαϑὶ ἣ Σ ζῶν αὶ λόυὶ ἢ ταδί "ηὸ ἐξ ὕηού γα. 

δφλρήσέ 5 νὴ Ῥύγ, δυο ἢ ἐπομδῥωνικατο: ὃ τ ὀῤτίεροφαῖ: 

ο μοι ὡς «ἔσοι τοῖς αὔγρωτεδγωθέσμες μῶν Μέαυτωρ, εγὼ μδῳ ἢ Ἢ 

δι δγοὶ τίνων κοὐ τέτε, (Δ σῶς “νεται πὸρ συλλοιηημιδςὑ τε 

βὸν δὲ λεκτέον πέρι ἐ ρὐπύδιεί ξῶν. "πρὸ τερον ὅν περὶ συλλοσίς 

μι λουτίον καὶ τστοὶ , ἀπροδιείξέως δυο ηὸ πκκουϑό, λυ μεῦλλον εἰ 
νοι! ηὸν συ λογνογὸν εἱ μδρὴ ἐπ δάξις. συ λλογίημος τίσισυλν 

λογεσμιον: ὃ πος εκ ηῤδάξιν: ΣΧΗΜΑ ΡΡΩΤΟΝ. 

ΟΝ πν ν ὅροι Ῥες ὑτωοῦ « γὼ δὴ πρὸς αὐγήλες: ὥςτε ηδν ἔρφυτον ἐν 

ὁλῷ εἶν τ μέσωι. Ω ηὸν μέσον ὧν ὁζῳ, τῇ πρώϊω νον ἢ. 

μὴ εἶναι κἀν οί ϊα δ ὦ ἐπερων ἄνον συϑλοιομὶ σπέλερον: καλα 

ἡ μέσομ μα ὁ νὴ κὐηὸ ἐν οἴλλῳ, ἃ ἀλλο ἐν γούϊῳ δξην ὃ πῇ 

ϑύσεύ Γίνόὶ μέσ ΚΡ ἢ ηὸ οὐ ὁ τῇ ἐν οὔμῳ ὃν, "ἡ ἐν ᾧ αὖρ ἐσέ: 

ἐὴ ηὐᾶ κα τοὶ παν τῦς 72 [δ "δι ηὺ Ρ “χα τοὶ πρνβεϊοι Γ Ξ  ῥάγ- 

Εὑ"- 



40 ηὃ ἃ κα τοῦ πρνηὸ 7} ἱ κατ ρδρλ. προσεροὶ δείρητο 

"πώσ' κω τοῦ “πονηὸς Αὐλομς ἣῬ Ομοῖ ὡς ὃ (ἢ εἰ Ὧν μϑῳ ἃ ἐξ, Ἰκο: 
τοὸ μα δονος τ δὲ υγὸ δὲ οἱ χιο τοῦ πρίνηθς 12. δὶ ηὐ οὖ οὐ τ 

δενὶ τὰ ; ὑποίρξφ εἰσὶ ΠΩ (δ πρώτωσ: “ποῖν Τὶ ἡ τῷ μεσῳοὲ- 

κολχθέντο 5 μέσον μηδενὶ τῇ ἐδείϊῳ ὑποίρχῴ,ἦκὶ ἐστί, σὺλ 
λογίημοσ τ' Ῥ ἀκρὼν οὐδὲν » ἀῤοιβιοῖον συμβοόνᾳ τῶ τοῦτο 

εἰναθ νὴ Υ » παντὶ κοῖς μηδενὶ ἐνσεχίη ηὸ πρῷ στον γα! ἐδαῖῳ 
ἰϑρῆρ δε ὥςτε ὅτι ὃ κοῦ πρὶ μέρος, ὅτι τ καϑύ ἈΚ γίνα 

να γκαῖθον “μηδεγὸσν ὃ ὄνος ὁῥοι[αῖ, δυο ούχων οὐκ ἔξοι; συλ 

λοιήομῦς: ὦτο; ὙὙΩ “ποῦν χὶ ὑπορχι "ζυδον ελρδτοΐπσσυ: με 

δονὶ ὑπώρχίν, ὑῶον δύσει Διίϑός, αἰ δ τον κατε νὸ πρῶτον τῷ 

μέσῳ, μώτι "ὃ μέσομ τῷ 5 ἐσαΊῳ μηδενὶ ὁ ὑππέρχν, οὐδ τως ἐ 
ον) συλλογεημότ: ὦροι “χοῦ περ χανε ἐπεστίμο: 2, ρμη: 
ἠαῖβικ. “7) ΜΗ Ε ὑποέρχίν ὑπ σή μη “ρα μη" μονοίτικαιϑόλυ 

μϑρ ὃν τῶν ν᾿ ὁρῶν δλον ὦ τ μυϊῳ τῷ δῇ με Τῇ νσὸ τί ὑσροέος 

“πὸ σί οὐιο σοῦ συϑλο γίαμος' ὩΣ οὶ ὄνετος συλλοχίημῦ, τοὺς 

ὁ οἱ ρα Πιρὴὺ Ὑν ἐχάν, ὡἧς θηραι ὧν τε ὕτως ἔγωσί, να ὁπ 

τς συλλοιίαμον: εἶδ μα καβόλνυ ὁῥ οδϑὸν με ρφηῤ᾽ Ὁ σερῦ 

" ἮΣ ὦ ὁ κοϑέλυν τιϑῆι προρηὸ μέζον ἀ δήςοον, ἢ καυτη οριι ἡ ΘΈρΗ 

μὲ οὐ λὲν μὲρά. πρὸ Ω ἐλοῆον κατ σοθακ, εἀβείγκι συλ΄ 

λοιίσμε ἐν. "Ἰπέλφον Ὅτρῖν πρϑεηὺ ἔλο-ἢον Ὁ νὴ αὐχω: τ ἐχοσίρ 
οἱ ὅφοι οοὐδωνουν' "λέγω )μιεῖζον μάκρον ἐν ᾧ τὸ μέσον ἤβῆν: 

ἐλοῆον ,ηὸ ὐπὸ γὸ μέσον ὑνεὐ περ χέτω ὴ ηὐ β δὲ “πον τὸ χ᾽ 

ρ᾽ .ηὐ δ6᾽ τιν! ; ηἱ' γ ΠῚ κὺρ εἰ ἔς»; κατοῦ πϑνητὺς κουτηγο ρέῖτ- 

ὧδ ηὐ ον οὐ ρχϑι λελθέν, δὐούζκη τὸ δι τὶν! τῷ γ ὑπο χάννον εἰπὰ 

μδὺ ἄ μηδενὶ τῷ "᾽ πού χη: δρ᾽ τίνὶ τῷ γ "ὑπο (χά εἱ οὐνοίημ᾽ 

( τὸ εξ σιν ἡ Ὁ μη  ὑππύρχᾷν' ὁ ὥρισοα ὴ δὶ ηὗ κοῦτο μηδε- 

νὺς πῶς λέγομϑμιώσ τοι σοί, συλλογίαρὶ ̓πέλφοεδ "ὁμοίως Δ ε 

εἰσυορλ τ ἔῃ ηὐ ρ᾽ Εκοτη οι ὃν ὁ δὶ οὐὐ τ ἔσοι; συλοϊ μος 

ρἐδγοθίσοι τῇ κοὺ ἐν μέρᾳ ληφϑένηοτιἐοὲν ὃ προς γ ἐλονῆον αὶ 



κρον ηὸ κοιϑόύλυ ἜἌδ ἢ, ἢ ἱαπηγϑοικὸνἢ " σερησηκομ, δι ὕρι 

συλλο γε: ̓  οἰπτοφα τα, ̓ χαευτουζβοα τηκῦ ἔχε ἀδιορίςον. 

οὔτε κατα μέρος Σνσυσιοιον εἰ χ᾽ Σ μϑ οχίν! τῷ μὴ υ ποίρ- 

Δ" ̓ ἤοὰς εὑ πούρ χῷ "γὸ δὲ οἢ παντὶ τῷ γ ὑπούρ χφθροι 7:ν ὑπορ 

χαν: αἰ γκϑὸν. ξες: Φρύνησις 1 μπ  ὑπανέρχῴν, αἰπεϑον. ἐξ ἀπ' 
μαϑα' τνέλιν εἰ οὐ μϑῳ μηδενὶ π||γ.}: ὦ χέν! τῷ υ-- 

πο ρχ4" ̓  ΜΗ ὑπο ρχή! ἢ μὴ παντί , εὐ πο οχῴ, ἐδύχως ἐφο συλ 
Λογιαμός: ὄροι ον Ὁ υϑὼ παντὶ ὶ εὐποίρ χάν. λῶκ' Ἡλσστας: 

κύκνοσ 7. μηδενὶ ὑπο ρχέν λῶν σατο. κόραξ: οἱ οὐσποὶ δὲ 

γοὺ εἰ ηὐ ἀιὶ εοἰδγύθάσον εἴη οὐ δύταν ηὸ μὲν, πρὸς τῷ Ὁ μείφονι 

ὄκρω, καϑύλγ τεϑῆι" ἢ κατ τορι. ὴ σερνΤίκον' 0 δ ,πρὸς τῷ 

ἐλαηϊον! ΕΥ̓ Σ κοι τοῦ μέροσ, ὅπ ἔφοίν συλλογιημόσιοδγο 

ρίσου τί ἌΝ ὧν μξρφληφϑίμτ "οἱ ον εἰ ηὐ μ᾽ παντὶ πδιῶν 
παῖς χ ηἢ ὟΣ νι τῷ ΣῊΝ  ὑποέρχφφῃ εἶν τινε μὴ ὑπαρχή 

ηὃ μέσομ,γοὐΊῳ Υ “σαν τὶ Σ ἐδερὶ οἰκολυϑήσει πὴ πρῶτ, 

οἱ γρκείαϑωσοιν » οἱ ὅροι" μον ἀ μος: λιν εἶτο Δ ὦ ΕἼ μὴ "κοῦ τ΄ 

τη)ϑ φτοῦ λϑλζοο ανς εἰ κήφϑω. κυΐενος-θι αἰῶν- ἐκοῦνγὐ 

ζωον Τῇ μ΄ κἢὶ κατὸ πων σ' ΚρώτΗ γέ τοῦ: Ί5 δὲ οὐδενόσ ὠςτε 

οὐκ, ἐσούη συλλοϊαμιοσυποί Λα ηὰ μὲν οΣ μηδαγὶ τῷ Ρ πατέρ - 

κίτω: τῷδ᾽ (ὦ πρνὶ τῶ γι μὴ ὑπορχίϊφ' (Δοί ὃ ὅροι ἐσῶσσοι (5: 
οὔψν γον. ὦ ἀνὸδ' λνχον: εἶτο εἰ λυ φϑώσεω, ὧν (μη  ἐκαπηχορεῖ 

χρίᾳ λίυχ, ὁ οἶνος κύχγος, δὰ λέων. ὭΣ; εἰνξν λον, το πη “τῶν 

ηδσ' ἰμουτη το φείτο: “ποδὲ οὐδενό σοι τ ἐπε: εἰδιόθιςον πὸ, τινὶ 

τῷ ̓  ηὸ μὴ ἰπαυέοχῴρ,ἐληθού ἐἶ ὃ οι, εἰ μησενὶ ὑπώρχή Ν 

ε μη “τάν τῇ. Τὴ Τίν! οὐχῦ πώ ρχί: ᾿ληφϑέντων δὲ τοιότων ῦ 
ρὼμ ὥςτε μυδάν! ὑπώρχ ἐκόσου συλλογιημός: τούτο Υ̓Ψ 
ἐΐρητοῦι πρότερον 'φανεδν, οὖν, τί ἢ ὕσως ἐχέν. τοὺς ὁρῦξ, ὄχ, 

ἔσοζι συλλογέοκοσ: ἦν 7) ἁ ον οἷ ἐπὶ τούτων: ὁ μοι δ διδ4- 

λθήσετοε' “οἷ εἰ ηὃ καϑύλου τεθεία ΞΈρΑΤΚΟΝ, οὐδέτε ἐκν οὔμι 

φω τρὸ δεριςή ματος [κοὐτρὶ μεροσὴ καχαεοοικῶς ἢ ΦΈΡΗΤΙ" 
Ε 156} 



κοῖς λεπτοὶ «ἢ η μδὺ κατῆ γδρικ κὐσὲ σερντικον ὴ ὦ μδὺ δὲ 

διόθίξον ηἡ δὲ διωθισμείνον ἄμφω οἰδυόθισου, είς { ἐφρζ, σύλλο 
γίσμος οὐδοιμιῶν: ὥροι ἡ κοινοὶ ππίν των ζῳον "λϑδυκὸν. π 
φροιζωον. δυκόν. λίϑεσ. Φαγερὸν ἦν ἐκ Τ᾿ ἐρυμδμὼν ὡς ἐλρῇ 
συλλοίσμος ἐν τουῳ τῷ έμιατι κουτοῦ μεροσιότι ὙΙΣ 
γγοὺς ὅρις οὕχως ἐ χήν οὖσ ἀτομδρ. "ἢ ἐαν οὕτωσ ἔχοσίν ο! Ὁ 5- 

ἯΙ ὀραίκη γένεα, συλλο γεαμον. «εὔλως σὲ ἐ ἐ χὺν τῶν, ἐδοιιῖς 
γλρέτοι: ἐδ κον δὲ σὰ ΤΙ “ποίν τίσ’ οἱ ὧν οὐ ]ῷ συλλογισμοὶ, 
τέ λοι εἰ σύ" παρέντι; ὴ ἐπετολοῦν, δυο ὯΝ δ οὐρχὴς ΠΣ 

δέν τῶν. "ἰὴ 57! “σοῖν τοῦ τοὶ ἐπροα Λήματο, διείκν.}) δγοὶ τού-- 
Ὅν “7 ἀθμαντος Ὁ Ὁ. (Δ ηὐ “ποὶν" Τὴ νερὰ ἣν μηδενὶ νὴ ὀενὶ, 
νὴ πὸ ἕν τὰν! δ πασοίρχάνν ΕΔ κωλῷ δὲ ηὐ γοίξηον αἰ μου, πρώτν': 

ΣΧΗ͂ΜΑ ΔΕΥΤΈΡΟΝ, 

9) σῶν υἱὲ ηὸ αὐγὰ τα μ' πον τὶ τῷ ἡ μηδενὶ ὑπορχῳ,ἢ ἑκοσχε 

ἐφ κατα ν Τὸ ̓  μηϑδεμὶ μδρ δῇ μος ηδ γοοῦ τον, κελῶ δύτερν 

μιἔσον δὲ ἐν αὐγῷ λέγω, ηὃ καπηγορύρϑμον ἀμῷοι Ψ: ἄκρα ὃ, 
κοϑῶν λε 7.) οὕ ηο. μεῖζον ὃ ὃ ἄκρον, ὃ πρὸς ηὸ μέσῳ κερϑῳ ἡ, 

ἐλαῆον δὲ χη γρρωτίρω 772) μέσον. "τὐθεῖ σὲ ὶ οὐ μέσορ, ἔξω 

μὴ ἢ Ἢ ἀκρων: πρώ γον δὲ Τῇ ϑέσε:. τέλφοι μδρ ὁ ἐν χκ ἐσ σνλ 

Λογιαμοσ οὐσῆς μ΄ ἐν τούϊῳ τῷ λόματι: “διυυυονηὸν δᾷςο!. "οὐ 

(αϑό δὲ ") μὴ καϑύλυ ἢ ἄκρων ὀντωνικαιϑόλου μϑῳ ἐν 
ΠΡ Ὁ ρῶν, ξ σοί, συλλογισμὸς ὑτοῖν ηὃ μέσον τῷ μα ποντὶ, τῷ 
Σ οὐδιονὶ ὑποέρχρ "κὰν πρὸς ὀρτερωδν,; ἢ ἥω σερυτικόν: ἄμ. 

λως λέδα μἷ, χα τΆ γϑ ρεί δῶ δ λὸ ἢ Ἶ» " μη ϑαενόν. ΊΣ δὺξ, 

“παν ἐπεὶ ἦν ἀὐτιερέφᾳ ηὸ ΦΈρΙΤΙΝ, ἔδενι τῷ ἃ τ ὑπορλᾷ 

ηὐ Υ «ηὁ δέτε μὰ «ποῦν: τῷ ξ ὑπέκφτο ὦ ἐς ον οἦδεν! πῷ ξ. 

στο δ διδᾳζ)πρότερον. “στέλιν εἰ δ μὰ  χῴ μϑν " παντι: τῷ 

δὲ ὃ μηδεν!, τ δὲηὸ κ᾽ τῷ ξ ἐδανὶ ὑπο ρξφ εἰ ἣ» δ μὰ τ έσεν: τῷξ. 

ἰδὲ ηὐ ξ οὐδενὶ πῷ αὶ πῶ οξφ οὐ δέγειξ "πὸντὶ τῶν ὑππῆρ 
σευ δὲ ἢ ἐδενὶ πῖν ὑπο ρξἔφ' )εγυ) ὶ ὴ πολὺ πρώ γον δῇ 



μα ἔπε "δὲ ἀντιερέφᾳ υὐ σερντιν, οὐδὲ γὐ οὐδενὶ τῷ 3 ὁὑ- 

ποί ἔφ ὥςτε ἔφοι ὁ οὐὐηὸς συ )λο[ιημόσ.ἤξε δὲ δφκνυύνο ταῦ 

“σοῦ μὴ εἰσ’ Ὁ εἰδώναιηον εἰπαράγοντοσ. ὄπ μϑῳ οὖν γί συλ 

λοῇσιμοσ των ἐλόντωνῆῷ ὅρ᾽ κφανέρ "ἀλλοῦτέλφοσ. δὴ μον 

ἐκ ϑν ὄξαῤ ὙΣ οἱ )λιοὶ μοὶ ὅδ οἰλλων ἐπητελεϊ του αν δὲ ηὐμς 

πακνηοσ 8 ΑἹ ξ ἀματηορῶτο, ἐΐεῖ ἔσρῶ συλλοϊςμιόσ: 
ροι 700 ὑπορλά ν,ἐσία. ὑοον ὁ οἰνδσ' 1Ζ Μὴ  ὑπούρ χῴν, σία," 

ὁώον αὐιθμιόσομέσυμ, ἐσία. ἀδοπρον μήπε ΊΣΥ “ μήπε Τοῦ ξ Δι 

δενος ΧαυτΗ γὺ τοι ἡ μα ὄροι το ὑπούρ χάρ' λροὺ μη: γξώον. 

ἄνδρ ἽΚ μη 1 ὑποίρλάν: θαι με ἴωον. λίϑον Φανερὸν ἦν ὅγε 

δ ̓  συλλοιίσμος καϑόλυ τὺ οϑῶν ὄντων ἀνοίξη ἐρλλὶς δρῦσ' 

ἔ χάν ὠφῶυ ἀρχν ἐπορϑῳ. ̓αἴγως δ) »έλοντων ἐμήνοησυ μ'πέρας 
μιρ ἡϑαδίκονον ὅτοῖν δὲ πρὸς ηὸν ἐσθρον! ῥ ῥ(καϑόλου κ γἡ μέσον, 

ὁτοῖν μϑῳ τ πρὸς ηὃν μαζωχλύντοοι οὐ ἰ(αϑό Αὺ ἢ κοι τητθριίἐν 

ῃ 1 φεριτηκωδ, ρθε "ὧν ἐλαί-Πονα  κατοὶ μέ φὸς τε δι εἰν τέ 4 τ 

μϑῥωσ τῷ καϑόλυ; λέγ δὲ ηὸ εν τες φρϑιῥων εἰ γϑῳ ηὃ ἰκοε-- 

θόλυ φέρητε, "ἡ ὧν μίοᾳ καιτορφβουΤηκον : εἰ ᾿ δὲ κατά γον. 

ηὃ κοϑόλσ, ὐ ἐν μέρ σέρρτηκον, οἷν οὐ ἴκη τήνε ϑβσυλλογεσμι 

σερυτκον καὶ τοῦ μέρος. «εἰ [5 γὸ νι αἱ μϑ } μηδενὶ, τῷ! ὃ ξ τι 

Ἴ εὐ ποί ρχή, ἀνοίζοη "δ ἯΙ ; πω ξ μὴ ὑπούρχήνε ἐπεΐὰ δ λὺτν 

«ρέφᾳ ηὸ φέρητεκον, οὐσενὶ τῷ “ εὐ ποὺ ρξᾳ ηὐἾ "ὐδεέεε μιν ὑπέ 

ἰεῴτο τινὶ τῷ 5 ὑπώρχάνὼ ὠφτεηὸρ τιν ; τῷ ξ ἢ χὺ ποίοχέ Π 
γῇ “» συλλογίαμιος δυο 15 πρώτου λύμουρε. “πούλίν εἰ ηὸ μδῳ 

" πον γῇ τῳ Υ «τῷ ξ τινὶ μὴ υπούρβ 4, ἀνάξιη τ γ τιν ῷ 
δ μδὺ ὑποίρχ εἰ δ παντὐ ὑπερ, χαπηγορεῖ δ 4) πὸ μα παν 
τὸ ΣῪ ,οὐνάκη ηὐ μα τ παν πὶ Ἰῷ ξ ὑπάρξν. ὑπσένφηο δι Τένὶ 

μὴ ὑπάρχ' νὴ εἰ τὸ μἱ Πα με τ ν ἜΥδ  ὑπαρχφνξ "ἶν γῶν 

“: ὖσοω συ λογέσμός: ὅτι ὁ παν ἐφ τοι δ ἀγδάξις δ ἡ οὐῦ 

ὙΠ ἐάν 91 μϑὺ ξ πανηὸς 18 σὲν μὴ Ὡαμτ 'χα Τὴ γὺ ρἦ τοῖς ηἢ 

ὅκ ἔσοζε συλλο[ἐσμιός: ὃ ορο! 12 δ Ἰτορ ην. 'φωον, οὐσία στ 

Ε 11 



ῥα: 7 ΜΗ  ὑπαίρχέν. Φωβον λιν πποροξιν ὅ δύταν οῦ ἡ μδῷ ἕ μα 

δενός, σοσὲν ν “τινός. ὅροι ΊΣ ὑπο οχέν ̓ ἀωονε εὐσίσειμοναῖσ. “ΠΡ 

ὃ μὴ ὑπο ρχάᾷν, ζωορ οὐσίαι ἐπασήμοννδτοον εἴ Αἱ ὧν αν τέκε ΜῸ 
ηὁ καϑύλου Ἐρ 5 κα τοὺ μέρος, ἐρητοοιηότε ἔσοχι, ἿΝ πότι ἐκ ἔσο 
συλλοῇομός. πάν δὲ δ ιοι οί μονες ὡσίν αἱ προτοίσεισι οἷον 
ἀμφότεροι σερυτροὺῆ κατορζβος Τί γοοιΣ, οὐδοι μα ὦ φσϑ σύλλο 

γλομί ̓ ἰῶσοιν κα Λ πρώτα σέρησλια ̓Θ οὶ καϑύλσκέίϑω πῇ τὸ ὃ 

μέ ον οἱ οὐγιρον, ὁδηὸ μἱ γχρ μ ω ν Γιμηδενὶ: "οὔ δξ τιρὶ μι ὑπο 
(τῶ: ἐν δέχ δὰ κὶ Ἧ “πρὶν Τὶ σι μηδενὶ πφέὺ ᾽ ὑπώρχ' ὅροι 

πρμὴῳ μηδενὶ ὑπιοῖς χήν, μέλαν - «χιὼν: "ἰωον. «τῶ ὃ παντὶ Αἶρ 

ποίρχ εὐκέ σα λο ρ' ΠΝ εἰ η μα πῷ ῦ ἐ τινὶ “ υὐπορχᾷ, χένὶ δὲ 
μή: εἰδ παντὶ τῷ ὃ οὐδ᾽ ἡ δὲ καὶ μηδέν; ἘΠ Ὺ εἢὸ ἄρα ὑδε- 
ν, ἐπ ὃ ὑπαρξᾳ ̓αὐνὺ ἀτέπ φηο τινὶ ὑποίρχ τω κ᾽ ἐν ενω: 
φό λειβ' ὁ ρες; ἐκ σὲ 12 ἐσνορίςου δάκ“τίον.ἐ ἐπε: ὴ οἐληθύύ εἶ τὸ 

τ μὴ ὑπαοχ υὸ εἰ πῷ ξ,(Ὰ εἰ [ μηδενὶ ὑπερ χά μηδενι δὲ -- 
“πρέρλοντ, ὖχκ ἦμ συλλογθομ. ̓φανεβότι ἰδὲ. οι ἐπερο «πο χὶ 

τὰν Κα τΗ ϑ θη “δκ ηὗ καϑύλῃ κει ̓ ϑωσμοῦ “Οἱ ἱον,ηὸ μ πᾷ 

ΓΥ ταρν τὴ τα ἢ ξ τον ὑπαμρλίτω: ὀνδέχαιτονι δὲ νὰ Γιτῷ ξ: 
δὰ παντὶ δι μηϑεν! ὑπούρχ ὃ ρου] “Τῶ μηδενὶ ὑπορχήν, λάυχὶ ἢ 
κυϊ λίϑθιγ ἢ τον τὲ, τς ἔσοι λαβ' νοὶ αὐτ' αὐτίαν' (ὡ- 

πέρ πρότερ ἐφαμ᾿ αὐξκ 12 οἰδγορέσου δῴ τίον εἰ 9 τ κρί- 
ὅλῃ πῇ “ὦ ἰλαῆον οἱ οἰἴερομ γ2}. "ἢ πδαῖ: “πῶ (ὦ ξμυϑδενὶ, τῷ 

δὲν, τιν! μὴ ) ὑπο ρχῴ, ἐρσδιχᾳ) μὰ τῷ ξ, πο παντὶ Σ ἀθη δὰ 

»} ὑπαίοχ ὑρο 1ὲν ὑποίρχ' λυκὶ ζωονικοραξ" Ἴ: ἐμῇ ὑποίρχ, 
λίνα .λί95. πόραξ' εἰ καστι γοθινοὺ αὐ προτούδ᾽ ρα ̓ ξμὴν ν΄ 

ποίρχ' ελδυκὶ Φώον, ων Ὁ κε ὑπο λδης δον, κυκι᾽. Φανες 
ὅν ὅταν μοι οδδμοῦ ῥωσίν οὐ προτοίο᾽,  Δὰ ἡ μ' οὐ χαϑύλε, ἡ " λὲν 

μέρφ ο΄ ὅδορδα ἐν συλλοπίομξ αἱ ᾿ διῶ σιν! ἑκαπέρῳ αἱ 

πειρᾷ: ἢ μὴ ὑπα ΟΜ. ἡ τῳ! μὲ ἜΣ τινὶ, Ἰῷ δ μη δ μηδεπέρῳ 

στοιν γῆ, ὴ εἰδιορίφωσ. ιδρο!: ὃ κοΙνοΣ πάν των, λυκὸν ζῶον εἰνθρω. 

710 «λκὸν ὐῶο γιζψυ ον, φανερὸν οὔν ἐλ εἰρημδὼ ω( 



ὃ 7, ἐάντε οὕτως ἔχοσίν οἱ δ ρο] πρὸ οὐ λλ ἡλουσ αἷς ἐλετ- 

θη, τήνετοιι συλλογίσμος,, ὁβ οἰμοίγίεισ' . . ἔμτον συλλο - 
Τὰ οἶνον Τ τ ὕρος ὅτο ἔχάν. ὅλον ὃ τα τάν τίς σε τ 

λές εἰσὲν οἱ ἐμ "οὐ ῳ σῷ λό με; συλλοίίαμοὶ "παρ τί (Φ1 

σελξι)ηροελαιμραψομῶ, τινῶν. εἰ. ἢ εἐρνον' 4 ηοῖς δροις ὁ « 

νάβξ, ἢ Σ σέθεν ὡς πεϑέσ᾽ οἷον 61’ σδεοὶ ηοῦ ὕ εἰδονγουῖν δφινύω 

Μ' ΤΉ 072 ᾽ ἧ! γῳ} [ κατορφουτενζ' συλλογίσμος δεῖ, μύγυ ἡ χ᾽ 

μος. γοτ οὐ οὶ “σαν χίς τ σερητίκοὶ «δὰ οἱ καθόλῃ πρὸ οὲ κοῦ τοῦ μέ 

ΓΟ ΠΕΡΙΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ: 
ὁ τοῦν ὃ τῷ οὐὐ τῷ: γ μὰ ἢ παν; ,ηὸ δωυδενὶ ὑπ ρχῴ, Ἰεἔμφω παν 

761} μηδενὶ, ἐς Ἄφκον ηὸ γο]οῦ Ὅν καλὼ ὁ Ῥίηον. μέσ: σλδᾷν αὐπῷ 

λέγῳ καβοὺ ἀμφωκαῖολϑ ἴε] Σιμεν"ἄκ ροδε σοὶ κι ἡ οὔ μὴ ᾿ 

μεῖζον δόδερον ,ηὐ τρρρωτέρον τῷ ῦ μέσου. ἰλατῆον δὲ ε"δέγγύτε 
ρον. Δίϑέτονε δὲ ηὸ μέσον, ἔξω ρμϑῳ δὴ ἀκρων ἐλ» τῇ 96. 

σεϑ.τέλφον μὰῳ ὅν οὐ εἶν συλλογέσιο : οὐδὲ ἃ τ μυτῷ τῷ 

λῤμωτε λυμρ δάσαρι Ἂ καθόλυμὴ μη καϑόλυῶ ΤΡ ὄντ πῷ ἡ 

μέσον κοιθό Λα μς Ξνόντων Ὄόρων, ὅτοῖρ (Δ ηὐ τῷ νὴ οὐ βὶ πῶν 

τὶ τῷ σ: ᾿ ὑπρίρχ, (ςὐ συλλογὲ τε Τιὶ αν δ ἼΠ ὑπο 

-4 ὁξ ἀνοζβονε. ἐπε! ὃ εὐντφρέφει ἣὦ κρέα γοθι. οὐ ποῦ ρέει ηὃ 

σ᾽ “τινέ ἐπι ῥ ὠντέπει τῷμ᾽ τσ’ σαν ηὐτο- ΡΙΩ Ἰινή,ηὸ δ᾽. 

οἐμάενεὸ ἘΣ Ξ ΤΩΣ τὰ : ὑποίρχειν' γίνε)» συλλοτέημος δεοὲ 

τϑηρώγου: δισὶ δι τοὶ δ, " Κ οἰδιωοίτα. "ἡτὸ. 7 ἐχθεϑρλγρἐν τὴν 

εἰηῤδάξιν, εἰκὶ ἔμιμφω πον τὸ τῷ σ' “ὑπ ΡΒ ἡυληφφϑῆ; σὶ Ἐσὲ 

οἷ ον ηὸν "Πδλῳ δ τὸ τ τὸ δὸς δύ ξφὼ ὥρχε “πανὶ τῷ, ἡδηρυ-- 

“ποὶ ρξ4.ν) ηὐᾶν "δ μς ξ “στῶν τὶ τῷ στ πὸ ὃτὸ μηδενὶ ὑπό χέρι 
συλλοιἠημός: ὁπιηὸ τς Τωὶ τῷ ῥ τ΄ αὶ χὐ Ὁ, ξει ἐξοίν ἀγι. ὃ δ κοὐ 

γχὸσ Ῥηηρεἴσοιι τῇ εἰφρδιείξιλἀνηησροις εἰ σας Τῆς ρ΄. δ᾽ τ προτρί- 
σῶν δφγρόν δίλμ ᾽ νά τῷ ἰδιωυοίτε νι ϑοΐ τοῦ ἐσπὶ Ὁ οτίῥ- 
ἐεὸν ὃ ν μ τὸ μηδενὶ, ηὐ ὃ ὃς παι ὑποί χα τῷστ ὐκ ἐσυά συλ 

λογεομδς όροι τὰ ὑπέρ χήν ζῶον: ἐστ. ἄνδοτῦ μή ὑπερ 

Ζιν" ζῶον ἀψν ΔΟΨ' εἀνδειούδιο τρῶν ἄμφω κατοῤ μηδ μν τῇ σ᾿ λέ 



Γῆ ὁ ὁκ ἔσο συλλοηίαμ "ὁροιπῇ ζ ὑποίρχ ζῶον ἐ"πιτ ἀυν Ν: 

μ᾿" αὐ πσοί οχφν. ξνδο; ἐπαπτοἐψψυ ον, μέσ, ἄψυνν εἐΦανέρ' ὧν 

"νὺ ἐν Τέγῳ τῷ χϑμαῖι πότε και Δηγόπεύκ ἐσρωισυλλοῇ δ 
κωβολύ ἢ ὅρων ντῶν. ὅτε ἣΥ δ ἀμφότεροι οἱ ὁροὶ ὡδὶ (αε 

γϑθικοὶ, ὙΠ συλλογιαμοφ: ΟἽ Ἰμμ! ὑπέρ χή ὺ εκ ρον τῷ ἃ οἱ 

ἰερῳὺ ὦ Τὸν ὁ σε ρηικοὶ, οὔκ ἔσο. "τοῖν δὺμ Μ' Ἧ ἡ σερητικον, δ! ον» δ χαοῖ, 

ταφαϊικὸς, ἐάν μὲν ὁ μεέίζωμ γδύντοι Ξε ρηΤικοσ, ἄτεροσ δὲ 

κοιτοφα ]μκὸς, ἰοιισυ λλοίαμος"Ί ιν ἐ χὺ ποίρ χά γδοῦκα ρον 

τῷ! ἄκρῳ. ἐὰν αξνοίπαθολ ἠκέσοιι συλλογισμόν: ἐἐαν δῶ (Σ βκα 

θόλυπρος ηὁ μέσον, δὲν μοῤά, ἰκαἸηγϑοραμϑρ Ὁ ὀντῶν οὐ μφφοῖν, 

τ ἢ ἢ ἂν ἢ πρτόρος ῥἰκαϑολυ ἢ: ὶ ὁφωμ ᾿ 

εἰ δοόρμϑρ “ποὶν 7! ᾿ ο΄ ὐπαρχά,δ! ἜΣ τινὶ, ἀνοζγικηηὸ ταν 

σενὶ τῷ 8 ὑπείρχφ. ἐπεὴραὐτιερέφᾳ ηδ Ἰζἐϑ, τορφφοῖιν, ΤΩΝ 

ξ4γὺ σ᾽ Ἴω! τρ τ ὠντὶ πεληὸ μϑῳ ρ΄ “σαι τῷ σὲ «ηὸ ὃ. σ' “τοὶ 

τ Σ ἔς σιρρὶ τῷ Ἴ τ ἐπ ξ4ιὦσε οι ηὸ τῇ “Τιν πῳ ξ' πάλιν 

εἰ ηὸ ἐξ ὡς ἘΠ) τῷ σ᾽ κὰδ ἰἡρανΊΣ ὑπαραα, δ ὑέ πη ηὸ 1 Πινὲ 

ηὸ ῥ ̓ὐπάρχφι ΝΣ αὐ ηὸς Ῥότρς τ εὐποβεί ξεν, ὅτι δτοδέξοι, 

Θ ΤῊ οἰδιυ!ο(γ οὐχ ὡς ἢ ἐκϑέσει κουϑοΐπῇ ἐπὶ ἢ προτέρων: 

ἰαν ἂν " ἢ καγηίορι κῦς, ὴ ὃ ) φερνε χαβόλυ δὴ ̓καϊνλϑθμξ, 

ὅτ᾽ “ἐλαήίων ἐκαίηχϑθιζ, σοι συλλυπομῇ ̓ ,εἰὰ τὸ ῥ ᾿παν]ιτῷ 

σ᾽ «ηὐδηὶ τῆν μὴ ὑπαρλφ' οὐνοίγικη ηδω “Ἰνίπῷρ μϑύπορχ' «Εἰ 

δσαν 7 δυὸ δ σαν7ι τῷ στ νὴ τῷτ τ σα ὐτῷ δυπ ἐφ οὐδ 

πη ρλε' “δείκνι τ νὴ ἶνο ΓΗ ἐὰν ληφθῇ, ΤΣ σΞ κἐνὸ 

- μη ,ὐ τ χῦτ' λλμόζων! καϊοορικ ολῇ ἐλάῆων μέριν' 

ξερημξ υὐκ ἔσοα συλλοίαμέ “οἶον εἰ τὸ μὲ δ ποντὶ τῷ σ᾽ οὐδ 

Ρ τινὶ τῷ σ᾽ "δ ὑπο χφῦ οΟϑοι τῷ “ποῦν 72 1 ὑπαρέρχέν. ἔμυψν λον- 

εἰν τ" ὑῶον. τρϑμησεν! οὐκ ὄξιλαβ' ὁφ ε τιμιμ δῖ χά τῷ ̓ Ν 

ὁ ῥ᾽ τινὲ ὃ μὴ. δ. εἰ δ μηδον! τῳ δ πὰ πρὶ ὑπορχᾳ, τὺ δὲ ρ' χὶνὶ 
τῷ σ᾽ ΞΔ γὸ δ "ὦ τινὶ πῷ σ᾽ τ χυπέρξ4υ πύκ4ηο δὲ ἔφ ὺς ὑπ 

λήνεἰν παρ Τὶ τὸταν - τῷ δ ὑπεέρχ, ηὸ δὲ δ᾽ πινὶ τῷ σῇ, 

"ἡ τὸ πὸ Ἰρρὲ τῳ ῥ τ ὑποάρξ. χέκφτο δὲ μηδερμὶ ὑποόρ- 



χάν αὐώνπΡ ἐν ἘΝ: πρότερον, λυπτέον. εἰδιορίςουν ὄνηο Τοῦ Ἴ, 

νἱ μι ἐαὐπτοίρ χήν, κι ηὸ μηδενί ὑπάρλον, οὐ Ἀηϑὲσ' πεῖν Το; 
μ" ὑπέρ χάν: “μηδενὶ ὃ ὃ ὑποίρλονηοσιο οὔς ἦν συ λὰ ογέημος. ἐδὼ 

δ σερίδικο κὸς ἡ καϑόλου ἢ ὅρων, ὁδὲ ἐν μὲρᾳ χευ τη θθικῦς, ὃ 

ταν μὲν ὁ μείζων κὶ ᾿ Ξερήπικοσ, ὁ δὲ ἐλοί ων κατ) ϑθεκθε ἐϑ ἔξει; 

συλλοιηομιος εἰ Νὴ ηὸ “ἴ μηόεν! ; τῳ ἢ .ηὗ δ Το ὑπαρλή τῷ 

σ᾽ .ηὐ τῷ Τινὶ τῷ 6 ς οὐχύπάρξᾳ “σα λιμὰ ρα ηὃ πρῶ ον ὯΝ 

μοι ἧς Ὁ ἼᾺ προτοέσεως οἐν7ιςρ α φείδης. Ὁ 0 ΤΩΝ ὅΐο ̓ ἐλαων καὶ ᾿ 

φεριῆικος οὐκ ἔσο! συλλοπσιμός ὅροποῦ ὑπαρχάν μον, δὺ 

θρωτρσ οὶ χρίον" Ἴοῦ μη  ὑπσαρχήν ζ(ου ἐσθ ρτίμα: ἄλριορ' μέ 
σον δὲ ἐμφόϊμ ηὸ ἀλριονεοὐδῶτοιν οἰμφοτέροι σερηΤικοι το- 

θυ δίν αὶ Δ μν" καθό ον ὁδᾷν “μέ ρᾷ ὅρη 70ῦ μὴ  ὑπτείρ χήν δ 

τοῖν ὁ ἐ λούῆων κ᾿ καθόλου πρόν, ηὃ μέσομ, ῥώον πισή μῖρ οἴ.- 

ριον. ἽΖ ὑπαυέρ χφν" "φὠονεο ἜΝ ἀγρίον ὅτοον δ μεί ἰζων! ἠ καθὸ 

λὺ, δ ὃς λων ἐν μὲρᾳ 7 μὲ μ δ ὑπο χήν, κόραξ. 'λέτον: «λλυὶ . 

12 δυῦανέρχᾳν οὐκ ἤβηλαρεϊνδ ραν: εἰ ηὐ δ τινὶ μὴ ὑπούρχφτῷ 

6: “νὴ μὴ ὑπο οχφεὶ δ) π' “σανῖ! τῷ δὴ δ γνὶ τῷ σ- «(Δ 

ηὐ τ Τινὶ τῷσ: ̓ὐποῖρξει εὐ πέκφηϑ μηδενὶ οὐ ζι ον ἀδιοοίσα 

δφιοτώον, οὐδιὰ ἂν ἐ και τέρος μὲ τῷ μέσων ὑπέρ! ; μὴ ὑπεν' 

ΠΣ ἰδ ὑπιέρχῴ, οὐὲ μιϑ εὐ ποέρχφ ἐδὸ ἐϑρΤωὶ, ̓ ᾿ δὲ μὲ παν 

1} Ἢ ἀδγορίφως,οὐκ ἔσοο συλλογίημος δ δὸς μιῶν" ὅροι ἡ οἰνοὶ 

πανίων φῶον ας ἐρο τ “λληκόν: ζῶον. ἀφο λιν. “λβηκόν. «Φανερομ ἢ β 

κἐνήζγῳ τῷ χεμαῖ! γβτε ἴσου, τὰ τόν ὐκ ἔσο συλλογξομδ 
οὐλιέ ἐλόν τῶν τὰ Τρύρων ὡς ἐλέλθη, γιν εἸσυλλοῦ ἱ σμεὸς ἐξ ἀνε 

Ἰ05 6. ἀυτῇ συλλογέσ ἀνα τι ὁ δι ὕτων ἔχάνιφανερὸν" 5 ") 
ὁ1, ποῖν τὰς ἐπτελῶς εἰσίν͵ οἱ ἐν ἸόΊω ταῦ χὐμαισυλλο γιημιοι : 

πρίν τοὶ τὐλῴϑ ΣΙ Ιπρονλουμβαινομ 7, Θύτι κοθολῇ Ὥς 

Αογή σοκάϑου, δες 7 ου Τῇ χἱ Αὐμιαρο,ἦα ἐ ΤΩ ὄχι Ἂ οι] ἔ ὅχι 
υἐγρφαϊεὼ, ΔΩ͂ΔΝ δος ἐν οὅπτωσι ηοἷς λοι δίν δ ΤΡ με Γένη 

χρῇ! σύ λλο Πημδς, κα νηϑομκοῦρ μ᾽ Ὁ ἢ φερε ς, ἀμφοτέρων, 



ὸ ἐπὶ μέρη ἐν τώρ πῆσ ρων, οὐδὲν ὅλιγεμέὴ ἐναιαῖον, καυτηῦ 

οὐκ λΕ σεριικῦ' καθολύ ληφθέν»: Τ2σερυτεκα δἰ ; γίνε 

συλλογιομέ δ λα ἤομος οἷκ ρου ρον πὸ μῶζον οἷον εἰ ΟΩ π 

1] ἐπ ἃ σεν ηὐδυς μηδενὶ σῷ γ᾽ τεὴν στρεφομένων δ 

ΠΡ προτοώσφων, δρριεν δε νι ἐμ α (μὴ ὐ ποί οχφννο μοί ωτῦὲ 

ὝΩΣ ἐδ ς ἑπέρων λθμώπωνιδει ἐμ γίνε διὰ Τὴς εἰν τροφῆς 

συλλογέημος: «δῇ λον ὃρισχΣ ηὃ οὐδγοθιφου εἰν-χὸ 12 (ικἼηγοῦι 

2 7:ς ΟΨ μέρφτιϑέμε ον, τ οὐ πὸ γρίήσει συλλοηίσμμον ὧν ΤᾺ 

'ποῦσ! Τοῖς χὐμαισί' Φανερὸν (Δα ὅπι πεῖν τις οὐ οἰγχέλένε συλλο 

γηημοι, “τολή43ν) γα 7 ̓ πρώγουλυ μου ἢ ὺ δάκσρίν, ἢ ἢ δυὰς 

ἐἰδεωοίῖα επεραΐνον" ἃ βαπτθν Τς' ἐμφοτί ρως ὁ άνο τὸπρώτὶ 

ΩΣ ) Δφυτοζο τιλφ μὴ .οΤε σδυοὶ τής εἱντισρο βῆ ἐτσύ- 
οαΐνονο ποῦν χῇτ" ᾿ δῶν περοφα δ προ ἐτρι 4 χβμιοευδγαι θ 1 

εἐδιῳυνοίγΣσ δφκνυμιέμων: Ὁ ο79 τεϑένηο; Ἐ’ υδότ, ὁ ̓ συλλοιλημί 

ηδν σα7 [δ πρωὶ φῦμα τ: οἷον ον τῷ Κ' χυλθυτου ῳ χύιμοι τρί 

Ὁ ΘΑ ΞΟ “πῶν τὶ τῶτγ "εὑ πώ ρχά' ὅτι πὸ εἶ τὴν! ταῦ ιξ ὦ υἱπποέρ- 

ΜῊ ἐλ μηδονληὸ α πῷτο ὸϑ ον “ποὶντὶ τῶ γ εΥδεμί τῷε υὐ εποὶλ 

λῆν παντῦο μοίως (Δ ἐπὶ τ σάλων: ἴον ἢν ἀν ἀτοτέν πῖντ' 
γι συλλογλοχίζ' εἰσι ντῷ πρωῳ λδ μοι καθύλυσυλοῖ 

ὯΝ «οὐ μὰ ἐδ ὀντῷ »διυτέρῳ φανερόν ἊΣ δεξκεί ν τελφῦν Τοῦ" 

πὸ Ζ' αὐ μοίως “ποῖν τίς: αὐοὶ μὲ "καθόλι σερη ΤΙΣ εἰνχ2-- 

βρέφονηκο: ΠΡ δι(ν μέρφὲ ἑκώτες. ,δϑοὶ “τῆς εἰς τὸ ἰδιύν απ οὐ ταῦ 

γῆ σοί δάν τῷ πρωΐῳ, οἱ Ἰκυτοῦ ὃ μέ ρου, ἐπε τελφοῦιῆ μι αὐ 1 δὺς 

οὐ ΕΑΝ. ὅλησὶ Ἷ δὰ 75 λιντέρου λόμαγος δάφμνύν αν εἰς ἀδωναι 

ον οὐπιέγον εδὲ ον εἰ ηὸ ο΄ ποινὴ τῷ (ἢ «ηῦ λυ πεν Τῷε' Ε΄ οχδηὸ 

α7ω: τῶτ τὸν ξ4. εἰ ἐδ μδενδ τα) αΣ πρὶ. αἰ δεν! τῷ Ε' νὰ 

ω- ὑποὶ ρξφ ΡΥ ἴχκεν δυο 72 λιντέρῦ λθμικηρρ' ὁμοίως ὃ 
Ἀ) ἡ ἐπὶ σερίϊρκοῦ ἐρούρν ; ρὐγρδιφξιθνεἰ καὶ ηὸ ἅ μηδέν! πῇ ι 

ἡ δὲ Ἴμν:; τἷτ ὑανίς χ, ηὁ ἐς Τεμὶ πἰνγ ἐάσααι ΤῈ: 

Ὁ πανὶ: πδς μηϑενὶ εἰτοιέρχᾷ, οὐδενὶ γα δ τὸ 



ὑπιέρξ4 78 πτῦ Ἷ τὸ μέσον λῦμει, ὥςτε ἐπε} οἱ κ ον τῷ μίσῳ 

γὐμαῖ! συ λοίσμοι ποῖν τὲς ἀμα ον ἃ ΕἰΟ ηοιδ' "ἐνῷ! ηρώϊῳ 

καθὸ λῴσυλλογίαμοισ, οἱ ὃ κατοὶ μὲῤ ἐντῃ!ηρωϊῳ, ἐἰφ7ους 

ἐν τῷ μέσῳ. Φανέρον ὁ (Δοι καυποὶ μέρον οἐνοιχβήσο!ἧ εἰν ὭΣ 

ἐντῷ πρώτῳ ῥα συλλογσμμ "οἱ διντῷ Ῥέλϊῳ καθόλυ κ᾿ 
ὄντων ἔδρων, υυϑὺς ἐπ τελῦντοο δεὑκείμων ἥσυλλο “σῶν 

ον τῷ ϑηρώτῳ αὐ ματτεύτοιν διᾷν μέρ λυφϑῶ σί, δ) εἰ, 33 ἐν μέ ρᾳ 

συλλογέσμῶν, τ ἢ ἐγτῷπρωῖῳ ϑιμοτι: δ τοὶ [δ αἰνηλῥνσοιν εἰτι 

κείνσ: ὡρτειοι ἐνῷ Ῥίλῳ όματι, οἱκατοῖ μὲς (φανερὸν ν 

ἊΣ “ποῖν τίς ἀνουγθήσον τουρεϊε7ύ, ἐν τῳ! πρώτῳ αἱ νῷ καθόλύ 

συλλοιίημζε. οἱ μ ἥν ἢ συλλοπαημῶν ὑπορ χήν, ἢ ἢ μὴ ἑπορ- 

Χὰν λφκμύντο ἐρή) πώ! ἐχσσι(λκαιϑαοϑεοἱ ἐκ οὐ] Ϊξ δ᾽ 

μάγος, νὴ πρὸς αὐγέλους οἱ ἐκ 3 ἑτέρων. 42 μάπωμ- 

ΤΈΛΟΣ ΣΥΝ ΘΈΕΩι ΤΩΝ ΤΡΙΩ͂Ν ΣΧΗΜΑΤΩΝ' 

Τοῦ ὦ. έμουρρ, Γ᾽ ρα μμιουτο: ἔγραψε χραῦίδν Τύλνικος: 

Τοῦ δ τύρυ ἔχραιψο κοτε: μέζον. ̓ἄλολον: 

Τοῦ τρίπουν ἁπασι: ϑϑὲν οὐξ ̓ἰσοίαιτ οἰαυί σι δ μοιλότ' "Φέθιεοτ: 

ΠΕΡΙΤΩΝ ΜΙΞΈΩΝ 

Ε ποὶ λίτερον ἄδην ὑπερ χάν τειὴ ἐξ ἐρείπιον ὑπούρχ. "ὦ ὑαί 
κι δ ὑπο ον. Φρλλοὶ δ ὑ πούρχε! μ' ἐμέν] ὀβλῥαπο. τὰ δᾷ 
τἰξάραπο Ποῦ νπυέρχφὐλν ἐνδο χίλδῷ πούρχ, δλλ τί οισυλ 

λοΠίομί ἐκοίε αὐ τις ἐτχεβ ἔφυζέ. ἸΔύ χῇμοῦὲ ὀλόντῶν ὅξδ ρων αὐδ 

μι ἐβεἰναπιαίων ὅδε ξ υπσαρ λόντων. δ ξξυδελο μ᾽ (ἐπὶ μδὼ 

7. 5 οὐναιιαίων, , δον ὁμοίως λα (ἐπὶ δ ὑππκρλόντ σα 

τον τίϑεμῆ, ἥβόρωνΐντε τῷ ὑποίρ χῳ, Αγ ξ ἀνρί ὑπέρ 

χήν μα ποῖ ρχάν, ἔσο τε (Δ ὐκ ἔσο συλλο ταύ, πλήν δγοΐ 

σεὶ πθαρικεϑα “ποϊοδ ροιεγδἐξ ἐμάς “ἰέρχήνὴ ἧ μι ὐ 

ποίρχ γ, “τον δ φερνε ὡστὺν “ἡνοντιορέφ,νὶ οὐ ἐν ὕλῳ᾿ ει ον 

ἠδ κοι τοὶ “πον οὶ μοὶ ἡ οἰτρεδύσομ᾽ ἐνμα ἦν τὶ αὐγοισ,τ οὐτ' “Ῥότον 

δαχρήστ δὰ Τῆς οὐνΤιοροφῆν.ῦ ἐοσίηὸσυμητέ ῥάσα ἀνα Πκούεοῦ 



ὄναρ δὶ ἐπη τκῖνυ σῷ μίσῳ λὐ μοι δ᾽ 67: Ἷ ηὗ κοι βό λερ γρὶ 

πο ]κον δῶν μέρ φερηα. (Δ πολιν ἐν τῳ ὶ Ίῳ,δ 
μ“ ΕΣ κωϑθόλῃ κουτοφ 7 χὰ οὐ δὲν μοὺᾳ σερίικον, δ ̓ χξμον ἔι Ἴ σούς 

᾿ ̓ ἀηρδάξι "αὐ μάεν ἰκϑυλιένος ᾧτινι ἐχοίτῥνΝ μὲν “πολ, 
κα το Ἰύνγου γεϊεῖγὸν συλλογίσμ. ἔσυρ δὰ οἰΓκαὶ ἐσσὶ Ἰζρυ; 

εἰ καυτοτ ἐκ τιϑένηος ἐ ον ὀναΠεοέως, κκαπἠκε μα εν : 
πὸ δ ἐκετεθον ὑπ ἐκῶνο τὴ δ: γ6ν 075} συλλογισμῶν ἑπκοζ τὸξ 
ἐγ 71] οἱ κείῳ λήιον: ΜΙξ4 ἀγαγκαλσουὺ ποίρλογι ἐν 

ΣυμθΘαΐν4 δέηρτε (ΔΊῆς ἑπέξ ᾧ προτοΐσιν πρωτῷ αὔμαΐ 
ἀναγκοῦΐ ὅσι, ἐπ ορλεαόαι γήνεϑβληὸν συλλοιίομὶ “πλὴν 501 
τίϑ “ ζΊ1υχιν. αἠὰτ' πῇ πὸμ ἡζον ἄπρν, ὁδεἰγὸμτ ἃ ἀπῶμε Γέβανα 
1 Θὐληπροα ὑπο ρον μδαὶ αρέρ λον. οὐδ τῶν ἱπσοέρ λον μα 

ἊΝ ὅλ ἐλη μμμένων ἤξηροτοέσεων. ἐξ εἰναενς τὸ "Ω γυ τ 

ποίρξφ ᾿ ὅ χὐ ποι ρξφὲ ἐπεὶ κ πανὶ πΓις ἐξ ἀναποιρν υὑππύρ-- 
Δ, εἰ χὐ πού ρχ τὸ συλ τ ὦ κω ἐφαγε ρὸν δ1νὴ τὸ ὁ 

οἰνοίτί ον ἔσοοι ϑυί τί ρον ἼΥ7 εἰ θη μὶ αν μάζειν οὐ μοι Πκοίδον- 

ηὸ δι Γ' οἐνοιγικοίομ, δ ἴο ἐσοί ηὸ συ μεσέφασμοι οὐν είς οἶον. εἰ 

δ ἔσο συμβήσ(, αΤιΐ τῷτς ὑπο ο γεν ἐξ ἐγάξως: δου τὲ 

(᾿ πρώτ Δ Ῥίσ ύμαν: ᾿Πδ 03 ὃ ἐδ: ἐνδέχι καὶ δ ον 

ὀνοωνηὸ ιτ ᾧ ἐγχορά ηὸ ὁ μυϑάνὶ πα ρχεὶν 1ι (Δ ἐκ ἥν ὁρῶν 
Φανέρον, ογιὐκέσοι ηἢ συ μιπέροισμιο εξνου καλοῦ, οἱ ΟΝ, " ηδ. 

ἽΣ Γ ἐΐη χἰνησίφνηὸ δρ ̓ζϑονἐφῷ: δηὸ οἶνος. ζαδον μ᾽ Ὗν ὴ ῥάνοι 

ἐξ ἀνοϊγχοχ, Δ," "κρέ οι γὸ ζῶον. ὅ). ἐξ αἰγεί μι ἐδ ἃ ἀνδε. ἐμοὶ ὃ 

( εἰ σε ραν εἶν "τὸ αὐ ἡ δὶ οὐτν κἰηῤδι4ξις.ἐ ἐπὶ κ Τρ ἐν μερᾷ 

συλλογιαμ Εἰ μι Γ᾿ ρὸκαθόλελενν ἀνα εζ) ονὸσυμιτσέραισμαι 
ὑσοῦ οἰγογικοῖον "εἶ ὃ ηὸ κοίτος μὲξ ἐπ ονοκέξίον, σι βεῤήίῃ 

κῆς οὔστι (ικῖν)9 ρηίκασ' οὔσης Τῆς {ει μου προπρόσφορς: έ ξὼ 

δῷ πρῶτον ηὃ ἰξαθο λον οἷν Περίδον. "σὺ οὐ μϑῳ δὲ “παν; τ΄ 

ΓΕ: ὑππερλέτω ἐξ ἀνείγνοισ.. ηὸ δὲ τῷ 7"; τῷ γ  Ν 

“(τῶ μόγονιοὐνοἴρκε ὃ ἡ ἃ χιν! ἐγῴτ ὑπο ρ χήν ἐξ ἀγα πως. ηὰ 



δΥ ϑαδηδιξ ἀνηδσεις “πον τι ; τῳ ἃ ὑσσή ραν ἐξ ὠγαΐποισ. 

δμοι τϑε ἰ φερντικὸν ἐγ δ συλλογεημὐν ἢ δα ἔσαι ἀἐππώ 

δ4ξισ. εἰ: δηόκατο μέ ὁ ἐν οἰνατκαῖον οὐκ σοο ηὸ συμισίρα-- 

σίκος αν αἰπκοόον. ᾿ππξρωΝι συμηπέπτει, καυϑο οὐ ̓λῖν ηοἵσ' 

καθόλῇ συλλογδομὶ ὁμοῦ "ἡ ἐποὶ τ σερητιδζν ὅ60!, κινησ᾽. ζῶλ 

λλμκόμ: ΑἹ ἕΝΤΩι ΔΕΥΤΈΡΩΙ δόνο ΜΑΤΙῚ ΜΙΞΕΙΣ.: 

.: “"} 51 λυτίρι λύμάηρον, εἰ Ἢ ̓ σερετικιπρότοισίς ὅν αγει 

ἰαἱα νὴ "ῷ ηὸ συμισέροισμια ξ συζέ ἀναιγκοῖν εἶ «εἰ δῷ χαΐμεθρι κη; 

ὑκάνατγκοαῖ ἔσωλ πρῶτ) ἡφερωτίκάνατκοΐσι διησαπῷ μι δ᾽ 
μηδενϊἐγδεχόϑω, τῷ: Σύ πα ρχύτω μήν ὑπελῖν εἰντίέερίφᾷ 

ὃ φέρετε δηδαι “Ἰῷα ἐδενὶ ἐνδύχεϊ. «ηὐ ὃ ἃ ππῶν Τὶ Ἰῴτ' Ὗ 

παρ γέ. ὧν Τδαιν! Τῷ ε΄ ηδις -ἐνσεχί). δὴ ὑπὸ ὸ Ὧν οὧσουν τὸ 

Ὕ εἰ προ Ἰῷ Γ τισιν Ὡὃ σερητίν. εἰ κὶ αὐ οὗ ς μηδενί τῷ Γ ἐνδεχ, 

ἰσὲηὸτ, ἐδινὶ τῴ ἃ ἐϊγωρῶ.: ἃ πανὶ Τῷ αἱ ὑπαρχέ ὧν 

Τ λιν) Τῷι Γ᾽ ἐνδεῖ: γέν( κ Ὁ πρῶτ αὐ μαιπσιέλιν: κε 

φαΐ δῬ ιε “Τῷ τ΄ Γ’- οἱντισρέφᾳ Ἐν Εἰ δὰ καη ϑθικ προτοῦ 

σήν δὅξην ἀνα Πιοία. ἶκ ἔσο συμιταέροκαμι ἀναῇκοῦον. ὑπ Ὁ 

λέτω ὟΣ ὃς πτὸ Μ΄ ΡΝ ἐξ ἀνοίγεις “τῷ ὃ ὃ Ε΄ μηδαν! ὑπαρ- 

λέτω μόν: «ἐμ τεεραφένγι ἀν72 ̓ΞΈΡΡΉΠΟΝ ὅ᾽ ηρηρῶτ! γίνκ κῃ 

μα- ,δεδιᾳκ) δὲν τῷ πρωΐφ' ὑτι μὴ πτ ὦ δ σας ἔπ τῷ μεί 

ζον! ΦΈρΗΤικὴς οὐδὲ ηὸ συμπέρασμα ἴσους οὖν αἰκοαῖῦον «ὠς πτοῦ 

ἐξ σὲ τοί τῶν ἐ σοι ἐν οἰνοίγικην τη δέ η συμτίραημα ὅν 

εἐνουΓικούμον ,συμιθαένει οὁ Γ΄ χὶρὶ τῷ ἃ μὴ ὑπέρ χήν ἐξο- 

γαγίκησ'. εἰ Ὁ ηὃ υ: τ΄ὸἃ τ μηδενὶ ἐπαρχ ἐξ οἰγοίτμησ 

δὲ). Γ τῳ! ας ἐσενὶ ὑποίρξᾳ ἐξ ἀνεῖπε, ηὉ δέγευσ τιν τῷ ἃ 

νοΐ [μη ὑπαρχ. ἐἐπῇ δι ἥδῖξ Σ παντὶ Ἰώ πἐξάνάρῷ ὑνσῆχ: ὥςτε 

ΝΣ ΠΗ εν ατκη 7ινὶ τῷ ἄμν  ὑποίοχέν' αὐδ σιν κωλυ 4», τλη 

φϑηιᾧ πον τῷ “ἐν δέ χίγὐ πα ΟΧ' {τικῶν οξιἐκϑέμελ ὅν 

δα ἑαεῦ οχρὶν 5} τὸ συμισέρασμιοι εν οι Πεοον πτλς αὐμεξλού 

τῶν ὄντ εἰνωικαῖον «ογὸν τς ὁ ἃ ζῶον. εηδὴοσ οἶνος ἘΕΥῚ 



γ λδυκὸν "ἡ αὐ προτούσος ὁ ιοῖ ἡ ἐλήφϑωοΐ ἐνσίχαῦ ζ(ἰον ΔΗ 

δεγὶ λυκῷ ὑπρέρχάν. ὅ χὐ πού ρξ4 δὰ οὐ δὸ ἀνδερἐδεμὶ λυκῷ, 
αἰγδικ ὁ ἐνιίίεε ἀγδέ χε δρῶν γλοεῶϑ λίυκον, οὐ μη! Ιξως 
Ἀπὸ ζωον μαδενἐλυκῷ ὑπσοίρ χουν τεύχων μϑιρς ὀγγχῶν, ἡμὴ 

Ἰερίδον τ συ μισέρασμαι,. ἀταλὼ; δέκ δῤοε τίν αλον: ὁ Υ (ως δὲ 
ἐφιὴ ἐπὶ ῬΑ ἐν μέρᾳ συλλνηομιων ὅταν μδρ μὴ σερυτένονπρό 
γος σίς καθόλυ τοῦ Οὐ ευβεαῤου,νὴ ηὶ ηὸ συμπέρασμα ἔφοτι ἀρ αΓ 
Κοΐον, οὖρον δῇῇ κοι τι γορικιὴ ἡκαθόλουτε κα β ὴ ὴὺ αῇκοιία: ἡσὶὲ ἐξ 
ρτρκη Χοὐτοῖ ἐμὲ ροσ Εἰ ὐκ ὸῤ αΠιαία,; τὐκ στο Ὁ συμιτσέρασμο, 
ὁῤ εὐπιαῖον ἔξω δὰ πρῶτον κα σερετικὴ καθόλυ τε νὴ δὺο Πκοιέρυν 
(Δ οὐ ἐς , τῷ μδῳ υ εὖδεν! ἔψϑε χιύϑω ὑποίο χήν τῷ δε “πινὶ ὑπ 
λέτω. (ἐπελ ὸν αἰντεερέοᾳ τὸ σεριτενὶ, δ δηδις τῷο βὐσενιἐνδῴ 
γο!τ᾽ ἂν ὑποίρχ.. νὸ σύγε ἃ τιμι τῷγ »ἶ χὐπώρ χη ὡντεξ εἰνοῖρ 
κας χήν! τῷ τὸ δ χὺ ̓τυνέρχφηδ "παρέλιν ἔσω ἡ ἰκεε τη οἰκὴ κα 
θολύτ, (Δάναπιαξα ἐβικείϑωπροεσῷες τὸ καγηγορενὶ «εἰ δηὺ , 
ἅπαν τὶ πῷις ἐξάνολίκει» ὑπο ρχᾳ,τὸ δ.» τον μὴ ὑπέρ χίὸ ὃ 
τ ἐν δ χὐταρίρ χάνθις χερὶ τῶν" Φανερὸν. “αὐδικ ἐξαναί ' 
οἱ κὶ οὐ οὶ ὅροι ἐσοβη)πρὸν τέων ἀπέδῳξιυ,͵ οἵ περὲπι ἢ καβό- 

Ἀξον ΝΟ ἡδοχε ̓αὐγδ διὸ ηὸ σερυτίκ ἰναγκοῦον δὲν ἐν μέρφλη 

φθεν, ὀκέσοω ηὸ συμιτσέρ κόγίοι οἰναγχοῦῆν, δερ δ αὐῆ! δβ "ὶ οὗ 

ποδάξις: Αἱ ἕΝΤῶι ΤΡΙΤΩι ΣΧΗΜΑΤΙ ΜΙΞ ΕἸΣς 

Ε ν ὃ τῷ  τελιντοέφῳ αϑιμουτί, καθολε μ' ὀὐτῶν δρων πρὸν οὸμᾷ 

σῦν: κα τητοιὰ, ἄμφο τέρων προτοέσεωμ: ἂν ὁπῤΤωροιῦν 

5 βὰῤουπεῶι "αὐὸσυλυσέρασμοι ἐκσολμαιγκιν ἐα ἐδν δηὸ " ἢ το 

Τκον τὸ ϑρκοι ΤΉ Θρηκον, ὅταν μ᾽ ηὃ σερυσίκον δυαπκεοον,, "ἡ 
λ 

Ωὦ συμπέρασμα ὕσσ ἡναβιοζοργ ὅταν δηὸ ΚΙΤΉ 2ϑ θεν κονο οὔ 

ἰσωγοῤακαζομεῖ ᾿ἰσώσοω δ ἀμφοτέροι κανλϑοικαὶ πρῶτ ν 

αἱ προτοῦσ'. διὸ ΣίΔηδις παντὶ τῶνγ ὑπῶρλετο εἰνατκαῖι 
λέςωγδαξ ὑπεῦῦν ηὃ β᾽ πανί χῷξ ᾿ ὑπωρχφυνὸτ τὶνιπῷβ᾽ 

ὑπο ρξᾳ, δγοὶ ηδανιορέφαν ὃ καθόλου τῷ κατρὶ μέρος ὡς- 



τεῦ παντὶ τὰ ηὗ οἱ, ο ἐξ ἀἰναίγκησ ὑναοέργ, μον ηὸ τῇ πΡ 

τινὶ ὀῥουγκαῖον ὑπάρχῳ ηὸ ἃ τῷ κα σένδ ον δ ΒΥ ὑπὸ η ̓ ΠΣ 

γένετο ὅν οὐ πρῶτον Δ μοὶ ποό Λινιὃ μοι ὡσδὲ ειλβήσετοῦ δ 

εἰ δι γι ὅδῆν ὁ αγίε αίον, οὐ τίορεφ 4 τ γ τῷ ἃ ἃ ιν: ὡς 

πεῖ ππίντίὶ ἜΠΗ ΤΗΝ δ οἰναεις πέρ χή τὸ δὲ γ᾽ σῳ! τὶ 

νυ; Δ ηχ! α Ρ, τινι β' ὑποίρξᾳ4 ὁξ ἀναζτίνν» “σιὶ λιν ἔξω ηὸ μὲν 

εξ γ᾽ σερητίκον: ηὁ σὲ ρ᾽ γ κιος τορζϑ οι Τρικον. δϑ αῇκοίλον δὺ οὐ σι 

ρμτρον: ἐπεὶ ὁ] εἰντηορεφᾳ ηὁ ἰκαιτοίφ αὐτείεον ἴ ᾧ σέ τιν!τῷ 

ἫΝ ΝΑ εὐ δὲ ᾧ οὐδινὶ τῷ γ᾽ ὁξ εἰναι βκυσ οὐδὲ τῳ τὸ πὲνὲ ἐπ 

ποί ρξ 4 ὁθ οἰνοΐβαυς ηὸ ἀν δ ὑπϑηὸγ' υδὴν εἰ δὲ ηὸ κατα 

γθθικον οἷν οι. Πκοίδον οὐτκ ἔοι ηὐσυμ-πέρασμα ἀν αἰκοαϊον:ἴςω 

ΕΖ ̓ ν κα ΤΉ ϑ ριον, κοὰ οἴνου γίεικῖον' ηὸ δὲ ἐκ Γ Ξε ρΗὙ 

κὸν οὐ μὴ ἀνουβεαῖον ἐπτεν ἂμ εἰρτισρίςθᾳ ηὃ "μάνα ( ον 

κὸν εὐ πο ρξ4 μρὴ ηὸ ΚΓ "νὶ τῷ δ᾽ δξ εἰνάπεισ: ὗν τεῖ ηὐ υϑῳ ἃ Ἧ 

μηδενὶ τῷ γ' πὁδὲ γ᾽ τιν! ἐρ Β΄. τὸ οὐ σίν! τῷ ις οὐ χῦ ποίρ 

ξ4 εἰλλοῦκ. ἐξ ἀνοίίκηο' ̓δέδφκτοι ΨΥ ἐνῷ πρώτῳ λύμετι 
ὁ τί τὴσ σερυσείης προτούσεοις μὴ οὐνουβεουίου; οὐδήτ, οὐ δὲ ηὸ 

συμαπέ ραιημα,ἔσοι εὖνοι Πεαῖον. ἔστιδὲ ἔκ αὐ ΤΡ ὁρῶν δν εἴη ῷα, 

νερόν, ἐρῶ Ὁ Ὁ ον μδὺ ἃ ὃς, εἰτοεθον. ηὸ δὲ εξ ζ([ον ηὐ δὲ Γ' ἐ“ππῦς- 

"ἡ μὶ ἐν οὐλριθόν, ἐγδέχεϊ μμδενὶ Ἱσασίι εὐ ποῦ ρχήν: “δ δὲ ζωδον μὲ δ 

μαγίκαλομ ταν τ ὑπαοί ραν οἰλλοῦκ. οὐναῦκι ζῴον σιμὴ Εἰνοῦν 

ρἀγσεθον. εἰ πέρ ἐνδιχί: “σἂν ΒΒ, αἰτοεϑον!ἢ εἰμεῖν δυυατ οὐ λ 

λαηὸ ἐϊρηγο ρ(νἽ ῃ ὶ καθϑύδν Ὁ Θ ῥον θετίον. «παν ὴ ζοδον διατιν 

“ουτῶν' ἔν μδρ δι οι σροι καθὸ λον πρὸς γὸ μέσον εἰσίν, ὀρν 

τοίε"ππὸ τῷ ἔσο γὑ συμπέρασμα ἄγοι Πκοίον. Ει δόμϑῳ καθὸ 

λου ὁ διὲν μὲ 4, κατηγορικῶν μδρ ὃν τῶν οὐ μφοτέρων, ὅ τοῖν ηὸ 

καθόλῃ γέμητοι οὐν εἰγχιοίδον ενρὰ ηὐ σὺ μιτσέφοιημαι ἐ σοϑέ οἶνεα 

καξον. ἀππόδξις δῇ οὐ στὴ κα (Δ πρότέρον: ἐντιορέφ 4 Ρν "οἷα 

ηὗ ὧν μέ ρή καπηλϑρηκον"ε οὖν ΠΥ ἜΡΙ τῷ ἐὰ ὸ ιὺ 

πρχ δὰ ὑτρηὸ 77 ἐςὴν. οἰνοίπωμηους “πνὶ σῷ οἱ ὑπο ρί 

ς 



δὲ δ τὸ τῷ δ ιν! μοὶ ηὐ ξ τῳ τινὶ δπιέρχήν ὁνερ[κοῦον. 
δύ ιερέφ4 διό μοι ωὐσ’ διε ἣ ηὃ δὲ γ εἴη αἰνοεββιοῦον κοεθοἈου 

δγιηὸ δὲ δ υπϑηὸ γ σξήν. νὸν μέρα ὕξήν οἰναίκαῖον, ἐκ ἐ 
ΚΖ ηὦ συμπέρασμα αἰνεεβεοῖον ἰσω ἊΣ "ὁ 7 » ἐν μέρ τί " 
οἰνακούον. τὸ δὲ ἃ παντὶ τῷ γυ πωρχίτω,μ μέν! [ῤανα Γ 

γ[η0: λυ τηφραιφέμτος ἢ ἐν “τριῖ γ «ἡ πρῶτον γένετο δίκαι Δ 
᾽ ἐμ καϑύλου πρότουσίς, ὔκχ δροκ δισαι." ᾿ ; διᾷν μέρ, ἡμαιγκαῖ, 
οὐ ὁ τοῖν δοῦτως ἐ χο]εν οὗ προ τοῤσε!σ' οὐκ, ἦν ηὸ συ μισέραηγιο, 

δὐαἰκιοδον ὦ ὭΡΗΝ, δέ πὲρυχων ἔτι δὲ ῃ ἐχτ ὅρων φαρερον. 
ἔσω ηὸ ὃς ἐρήγορσιν: ηὃ σὲ ἃ δέτρυνἰφὦ: ΧΟ » ζοον. νηὸς 

νβ΄, πνὶ τι ᾿ ἀναῖγκο κε ὑπανέρχ. ηὸ ἃ πον τὴ τῷ γ ν ἐνδε χίῇ. 
νος Ρ̓ οξ;" τῷ Ρ’ ἔχ, λυαγκαρον: ̓  Νὰ ἀνειῖοι δύηρυν τῇ τῷ καθμ, 

δῳνε ὁ ἐδουγορί γοιδὁ μοί ωσ δὲ (Δ δγὰ δ αὐτῷ ἢ ὁρωνδφγρήσί). 
᾿ εἰ τὸ ὦ Σ εἴη ἐνμέρᾷ -τοιἃ ῥα γικοίομ, " τ συμιπέραημοι, 
οὐκ ἐσθ ὀμεε γεν: «εἰ διὸ μϑῳ, κα ταεορικοσ .Ὁ σὲ Ξερη ΤΙ" 
κὸς Ῥ Ἄρων, ὅταν κι β ηὸ κερϑόλε σερητίκόντε ΔᾺ λύα βκοίτον, Δ 

"ὸ συμ'πέραημιοι ἐστον αν οἱ Περιίδον Εἰλὶ γὸ οΣ πῷ δ Εμηδεν!ὀβάνάγ 
- " ἐνσέχί.) “ γ6᾽ στον τῶτγ ὑπο ρχᾷ: τὸ ἃ τινὶ πῶ. οὖν εἴμ 

μὴ ὑπορχ ὥς ὃ ηδ χαυτορφβουτές ἀρὰ Πιοῖ' χεθρ, καϑύλυνν καὶ 

ἐνμέ ρ4, ὶ ηὸ φέρη τον, καυποὸ μεῤ, ἐκ ἔσο, οὐ συ μπσέροιημα 

οὖν οποοον" το μϑρὰὴ  αὐαι τοῦ οὐὐ τοὶ, οἱ (Δ ἐπὶ τ πρότερον ἐροῦ 
μδιρδροι δι; ὅτοῖν μδρ β ὁ καϑύλν κοι τΉλϑθις ̓αὐοοΓκαλον» ἐ- 
λρήτορσί. 'ζῶον οἷ οἰνδοιμέσον ἀνδοιὅτοαν δὲ ἐνμερά κα ηδ Κα ΤΉ29 
οἰκ' ἡ αι ἤκαομ, ζλρη29 ῥσίσιζαον λέυκὶ 'ζωον μϑϑὰ δ ἀῤοεΐοι κὰ 

ν, ἐλίυκω, ὑπέρ χήν" ἐγρήγορσις δὰν δέ χΑῦ μυδενφο ἄκ ἐράώγ 
ΜῊ ΤΙ: ̓ ζώῳ μῃ  εὑπούρ χήν ἐ ἐκρμηορσίνὅτοον οὶ γὸ σερητηκον 

ἐν μέ ρᾳνν εἰ οὐναιτικο!, Μ' εδύγρυν" κίνησὶ ζώου. μέοΝ ὑωον: Φανεβ 

ἣν 57 τῶ μὲν ὑπέρ χαν ἐκ ἐσ συλλογέσμδ ἐὰν μὰ ἀμφὸ 

Τύρον ὦσὶν αὐηροτοίσείς ἐν τῷ ὑπέρ χρ: . 7.) δνα [κα νἐ ς᾽ 

᾿βιχῆς ἑτύρας μιόγον εἰναΠεκίας ὅσ". ὧν οὐ μφοτέροι οϑδικα, 



σρφου τη, (ἃ φερηνεκον ὃ ὀντῶμ ἢ συλλογίομ εὐνεύγχη τί ἐ- 
τέραν πρότασὶν ὁ μοί, . 2) εἰν οι τρ' συμπεράηκωτιλεγω ὃ δ ηὃ 

ὁμιοὶ ΟΕΨ εἰ μαν εἰ παιέρχον ὑπο ρλουσοιν. ̓εἰδανουἤκοον αναγσ' 

καῤαν ὦρτο ᾶ ἄνω δῆλαι ὃ χω ἐκ ἰσρορηὸ συ μτοέρκσμια, ἢ τῶ 
νοιιγακικῖον ἀρ πποόρλου γα μα ληφθείσες εἰγαυγικοῦϊ ἢ ὁ ὑπορ 

λούσησ προτοίσδν σέθι μϑῳ ὅν τῶ οὐνου γικουίν “πῶς γένῶ κκοὰ 
τίνα δα ράν ἐχ4 πρό, ηὸ ὑπσέρχον, δ ρῆ φισν ἱκανεϊσ:- 

Μίξις 71 ἐνδολομδρν ἼΩΝ Υ ὀθουυΣ προτούσεων δι σύλλο 

μη δ τῆς κατα γὺ οὐν τιπροβήςν 

ἐὶ τῷ ἔνδε λο μὴ, μετ ταῦ το λίγωμδῳ, γόχε νὴ “πώ τοὴ σαὶ 
τίνων ἔφοζι συλλογέσμιος:λέεω δὲ ὀνδέᾳ ϑξλ,ουυὸ ὀνδελόμϑῳν, 
2 μὴ ὃν: ἀμαγκοῦ' πτιϑένηος δῦ πο, χάν. ἀσὲν ὑσῦίε δα Τῦτ' 

οἐδιύναηον: ἢδὰὶ ἀνουγικοίτον ὁμωνν μῶς ἐνδοχεῶϑ λέως δ: 

δ χε 52 ηὐ ἐνδε χά μϑμον, Φανεῤ ἔχε ῷ ἀπφάσιων Αι ίμα, 

πρρβοέσέων ΤῊ Ἢ οἷν χεκήμδ μων ἊΣ 1: ἐνδί χί) ὑπάέρχῳν, Θά σὲ 

δυύαηον ὑπαρχέν, ᾷ δἰνεέγχη μὴ ὑπούρχ ἦρε [ταῦ τού ξεν κ ἀ 

πο λύθε τε αὐγήλοιτιῶς τε ὯΝ τοῦ ἀνπἠκείμϑρογούτὲ "ὃ δένδι χε]υ.- 

πο ρχν, δι δ. οὐδεύν τὰ ὑπο ρ χήν οι ΠΣ ἀνάγκη εὑ πούρχν, 

᾿ Τοῦ Τοῦ ὁ ἔσαα, ἢ εἶκο Λα θῦν τοῦ ,αὐγήλοιτεκιουποῦ κανόνος Ν) ἥ Σ ἔμοι-- 

πέρασε ἢ ἢ ἐηῤφουσίςιἐσνοι ἄρα "Ὁ ὁ ἐνσε λομδρον ἡ δῖκ εἰναι γιοῦ 

Ν οὺ μὴ οὐνοεγλκοίέον ἐνδελόμϑμον: συμβοιίνᾳ: 3 'ποέσειοτοὶσ' 
κατ ηὸ ἐνδέλᾳ δὴ προτούσεἠσ, ἀν τιορέῳν οὐ λ᾽ Λέγω ὃ, οὐ 

τοῖς ἔς ὐτορφουττέκοῦς, τοῖο οἰηρφευτιῖν ναὐὐβ σοί κατορβουτηκον 
ζλουσί ηδ λέμε κατοὶ γί ἐνγίϑεσιν. Οἷον ηὸ ἰδέχι ον ὑπερ 

Δάν τῷ 5 ἐγσύχεϑϑ μὴ ὑπέρ χ' ἰΔγὸ παντὶ ἐνδέχεϑϑ τῷ ἐνδᾷ 

λεϑϑμηδεν! ἢ μή παν καὶ ηὦ τιν! τῷ μὴ θεν Τὴν Τ οὐ ουύτ' δὲ 
ϑοτον 8: ἐπὶ Ω" οὐμλων: ἐπε δ ηδ ἐνδὲ χο μλλόκ ἔφην ,οἰνοιγχκοῦ 

ον,γὸ ὃ μὴ ἐὐμιφρννοσίλαν. ἀίλῦρι μὲ ὑπιέρχ φανεῤὺ 057} οἱ ᾿ ἐνδᾷ 
Χαποὺ ἂ τῷ [5 ὑποῦρχ ἐἐνδοχεῆ ον μὲ ὑποίοχίλε παντὶ ἐνδᾷ 

χί ἐπορχῳ, ἃ πρντὶ ; δέχεῖ ΜΗ αὐ ατέ ρχφνιὁ μοΐως δ δι ἐτ' 
(Υ εἰ 



»τἢ ἢ ἐν μὲ ἐρᾷ κοιπορζβζσέων ἡ ἡ ἢ οὐ Τῇ ἰ ἀτοδαξιν, εἰσί δου γογοοῦ 
Τοῦ. προτοσ᾽ πο ΤῊ ΣΟ Το "ἡ ὅ ΞΈρη σήκοινηὸ ὴ ἐνδέχε θα τῳ! 
εἰνο μοι ως προτοῦ: ̓καϑοίερ ὁ ὑλόλθη προ τέρον: “δωρίσμεε 
νων δου χων, πολιν λέγωμδρ: δ 72 ηὸ ἐνδύ χε βλυκοι πὸ διώολέ 

ὐμδρ Ῥόπιι Ἔνο, μἴ, ὡς ἐπ Ὁ ραν γένεα Ἃ δοελείπειν 
τὸ ὁ οὐν βεοζξοννοἷ. οΥ γὼ τρλίσᾶδ" πέγολὴ τὸ δ αὐξο νεᾶϑ ἢ : φϑέν4ν: 
" "λυ πεφυκὸς ὑπσυίοχ νύν ὃ ὑσύους χέσ, μὴ ἐκ ἡ δ 

καδον ἥν γὸ μη οἐεὶ νοῦ εἰνδν: ὄνηοε μϑρ οὶ [οὐγοῦ αὶ Σ ὀξεναπε, ̓ 

ἢ οἷν ἐπὶ γὸ γρλύ 7321. ιογον ὃ ηὸ οὐόρεσον ὃ νὴ ) εζνφι μοὶ ὅ ὅτωτδὺ 
γαρυνοὶ οὕ ηὃ μια δέζαν ζυδον ὑὸ (εαἰδήζοντ' ΠΩΣ σείημον: ̓  
ὅλως δι οἱ 1 Ἰύχιν ϑϑυόμλμονοδὲν Ρ μεΐήον ὅτ ζ Ἐν πέφυκεν. ἡ ἐ 
γον Τέως: αἐντρερέφ 4 μἱ' μ ὃν ΔΑ κατα τοῖς ἐρτικάμή Ὥρο Τοῦ “δ 

ἑκάτερον ἢ Ῥ ἢ" ἐγδελομδῥωμἐ μὴν τ Τ οὐδόν) Ε Ῥυτρν"οὐἠὶ,ηὸ 
πσεφυκοι εἰμα,νὸ ΜΗ ἐξ οἴνοίβεη ὦ ὑπούρχ ὅπω ὲ λϑ μὴ 
γρλ εὖ ὧδ δ νυδ᾽ ν"ηὃ σῆτο, θιδον τῷ μηδ Διοζήονν, ζτνὴ " ἐκεί νὼ: “ἀ“χὶ 

σή μιη ὃ ̓  συλλοτίσχμον οἰηρδφκτεκος,"Ρ ὑϑὼ ἀορίσων, οὐκ, χξ 1 

δέος ηὸ ὃ οὐ χροίκ ον εἶνου! ηὸ μέσον, ἢ πεφυκότων, ὑε διδὸν 
οἱ λόγι δι αὐσικόψ: γνοιῦ, “περὶ ἢ ὕχως ἐνδι λορδμων"ἐκείνν 

5 ἐμωρᾶ "δὼ γβυξῶι αὐναγύμδακνι ἐωϑέεεζητεῖδῥ ταῦ 
(δὴ μϑρν ὅν δγορμϑηίσ) μιοίρν κε {9} οἷς ἐπρμδοις ψιΐ ὃ )λέγοριϑῳ 

ρ΄ Τοδν τὸν, δι Τὴν ἔσοοι συλλογεσμμοι ἐκ 9 ἐνσε λομϑ, προτοῖσε 
ὦν ἐπεὶ δυὸ ἐνδέχεϑρμηόδε, τῷ δὶ ὑποέφ χάν, δὲ χγέσην ἐκλαβ'. ᾿ 

ἢ δ ᾧῷ δ ὑπηίρχά ηὐδις ἢ ᾧῷ  ἐνδέ χροὶ ὑπανέρ χάν' η ὁ}: κακὺξ 

ἢ ΡΣ "ἢ ἀὐνδέλε ϑϑ'ρύτων σμμμοιν4 ϑώτερον:: παβθοῦ ὃ λέγί) 

ηὸ 5». ὴ ἐν ὁ ὠδεχφἠλέσιϑαρ “ηἢ χαβὴ Ὁ Ν Ωὃ ἃ ὠοί Χ' ε πες» 

᾿ παντί τῶ β᾽ δὲ ἐἐἰχο ράν ὅ δὲν διαφέρᾳ, φανερ ὧν ὃ 7! δΧῸ 

δυλέσι ἃ ἣ δὲ πῷ α΄ “πον ἐνδύχᾳ Ωδ, ὑπαὶ ρ χέρ' προτὴν ὕ εἴ 

μδ εἰ καθῇ τὸ} ᾿ἐνδεχίῦ Ὁ καρ ἡὸ εξ τὸ τίς ἔξοζε. Δ»! 

ος συγλοπ!ημιοςι ὅτων οἵ προτούσειο ἀμφότιρ Ἵ λαμάκνο,) 

κοι τοὶ πὸ ἐνδέχεϑϑ όταν ὃ καϑῦ ηδ ΡΥ ὑσιίρχοη ηὸ οα ἐνδέλοι- 



τοῦ ἡ ̓ μδῳ οὐ ποέρλουσοι. εὐδξοδολορδῥν ὑπηνὼ ἑὠρτό; μόνο 
μόνων αὐκτίον καυϑούησερ διΐψεοις. αὐοισ' 

ΤΟΩΡ ὧν δὼ “πον 72 ΚΙ ἔνδε χρη ῥ᾽ πον γ τῷ γ» συλλὺ 

“ημὸς ἔσο σέλφος 97ι κὸ ἐξ πτανντὲ κε 2 ἐνδᾳ χί ποίῳ χήν. 

γγουηο Ὁ φανεὶς ἐκ. 710) δρισμϑιηὸκὶ ἐνδέχεϑαρ παν χὶ ὑπορ 

λόνατ ἐκδὰ ἐλῤεομϑρισμοίων ὃ κεἰ ἢ μϑῳ δὲ κα ἐγδεχίῖ μηϑον! “τ 

β πῶ δις παντὶ τῷ γ᾽ τὶ ηδ ρζ ς ἐν δέ χα τορι μηδενὶ πῷν' δὲ 

καθῦ ᾿ὑνδέχ, ηὁ δ μὴ ἐνδελᾳ ϑθεγοῦο ἦν τὸ μηδὲν ἐτολε 

"χεῖν ὙΝΙ υτδηὸ ῥ᾽ ἐνδελομϑμωγότων: γδὰ ων ΚΣ ἰζυ 

δε χϑ οὐ ΟΝ ἐνδεξ χυτοῦι μμαδανὶ τῷ γ. ψερὲμϑ 53 ΤῊ εἰλο μυμένων 

προτοσεων, ἐἰδεῖσ' γέρ( σύλλο πομιόσιον τίοραερείσης ὃ τῆς 
ἪΝ ; κούτοὶ ηὃ ἐνδα χί ϑα,γάνε ὁ οὐηος ὕφπερ 4) πρὸ τύρογιέ- 
πεῖ δ ἐνδιχετούεη ηδ β᾽ τ μηδανι τῷ » ὑποίρχάν, ἐν δ χε οι "ποὺν 

;ὶ ᾿ ὑπατέρχῳν' χούοὶ ἔἔρητοοι πρότερον: ὥς τέ εἰηὸ μϑρ β΄ πᾶν 

72: ἐμ! γρὸδὲ ἃ παντὶ τῷ βα, “σοίχὶ ὁ 0 ρυὐγὸσ κήνξ" συλλογες 

σμμδσιῦ μιοίοσ ἢ ἡ εἰ προ ἀμφοτέρασ χρὶσ' προτοίσεις ̓  ̓  οἰταύ 

Φασίσ' τέθείη μιετοὶ “ΤΩ ὀνδεχα ϑβλιλέλο δὲ ̓  ΟΝ εἰ τὸ μα ν»- 

δα χεῖ μηδενὶ πω ὰ β' μηδενὶ τῷ γ' “γα μϑῳ ἢ ὅνῷ εἴλημ 
μδμων ἡροτοίσφων, διεὶς ἥν συλλο σμόν εὐρτιορεφομέν, 

ὃ ποίλιν, ο οὐ ηὸς ἐ σούς ὑφπέρ. ΘᾺ πρότερονιφανες ἂν. ὅτι “τῆς 

οἰποζεἴσιωσ' τιϑύμθῥης πρόση ἔλαχον ἄκρον, ἡ πρὸς ΟἾΙΒ 

Φοτέραις τοὺς προτοέσε!ε, ἢ ̓Κέν( συλλοιαημός: ) γένετο μα Η 
αὐ τέλθοςἐκ κα τῆς οὖν τίσροζης περαίϊνῷ) ηὃ οὐ οτος 

ἂν δὲ κα μϑῳ, κοϑόλυ Ὃ προτούσεων ἡ δὲν μέρφ ληφθῇ, ρον κί, 
τὸ μέϊφον ἃ ἐκδῷ κάμδμησ' τῆσ κοαϑόλου, συλλογιημοσ ἔσας 
τέλφος εἰ 7 ηὃ οα ποὺντὶ τς ἐνδιῴγετοῦς, ἣἢ δὲ μ᾽ χὴν! τῷ Ἂ Ν 

η κα τινὶ χω γ ἐνδεί χέτοε: τούτο δὲ φανεφον ἐκ 72) 6-- 
θιηεῦ “Το παντὶ ἐνδχεϑωρ «ποῦλιν εἰ ηὸ ο Ε ἐνδιά χα τοι μμιαδις 

ν᾽ γῷ ν" ὺ “ σινὶ ΨΥ ἐνδεῖ ὑπέρ χάν. ἀνοίγκη η ὃς 
ἐνδιῴ γι ὥϑΑ Τὶ τῷ ΓΚ μὴ ὁ ἱίρ γν ἐνέδαβ ὁ καὶ οὐσχα ἐὰν ὃ σε 

α τὸ 



ΠΣ ληζδθν ἡ ἡ ὧψ μέ τ πρότοσισυὶ δὲ καϑό, Λου κορυσοξεβοις 
»χφἸκή» “ἼΝ δ) ϑέσον ἑμοῖ μϑ ἐλουσίν. οἷ οΥ͂ ηὗ μδὺ ἃ ΟΣ “πριν 1} τῷις 

ἐνδέχεται δὴ ΣΝ τίμι τῷ ̓ » ἐν χίῦ μὲ υ πούρ χῴν. δεοὶ μδρ 
"εἰ ̓ληκιρδϑῴων ἡροτοῤσεων ἱ γὴν ἐπτοῦ; Φανερος συλλογεαμί΄ ̓ 
εἐμττιφροεβείσης δὲ “τῆς ἐνμιἐρᾳμὴ τοϑένγος τῷ β᾽ τίν! τῷ κὰ 
ἐρδέ χε θα τ πορχῴν, ουηὸ ἐσοτι συμισέρααμοι: δῷ πρότε 
ῥὸν καιϑοίτσερ ὃ ὄνηοῖσ’ τ αρχιο' ἐλυ: 3 ἑπρὸς τὸ μᾶζον εἰ ἐΟΡΝῚ 

ἐνμέρᾳ ληφϑ»,ἡ δὲ προσ ηὃ ὁ ἔλα ῖον καϑόλυ,ἑαγηι ἀμφο- 
Τι ῥο κου σοροβο ΤΙΣ λυφϑώ σὲν.ἰ ἐφέν τί σερυτριοῦ, ἐάντε μὴ 
ὁμιοιολρμονε, ἐδν τὶ οὐμιφότερου εἰδγό ρισοι ἢ ἢ [κα τοὶ μιέρυσ', 

οὐδαμῶς ὶ [1.2] συϑλοπομιος: δὲν Υ̓Ρ κωλύφ ηὶ η Ρ᾿ ὑπερτοίί 

πῷ μὰ κατηγορεῖ ον ἐπήσων. ῷ ὁ δ ὑπερτεῖνᾳ " 5 το, 
εἰ ληφϑω, τ γ υχούτῳ δὲν ὁ τὶ παντὶ ὅτι μηδενέ έτ χενὶ ὁ 
τὸ μὴ ἼΗΙ ; ὄνοι ἢ τὶ ηὃ εἶ δ πέρ χίν. ὀπέρ. λὐπηερέφεσιν αἱ οἱ 
καὶ τοῦ ΩὉ ὁ ὀγδ χεύθω προ τούσεϊς' Ὕ ηδ βὲ στλεΐοσίν ὀνδάλατ! πὰ 

εἶ, ὑπονέρ χήν: ἿΣ τὴ ςΚ ρων Φανει ρϑὺ οὕτως ἐλουσών ὟΝ 

“προτούσοων ηὸ πρῶτον τῷ ῦ ἐρβίῳ δΧ ἦδενὶ ἐνδιῴ χέ τονε νὴ ἀππθει 
σῇ ᾿ ὑπο ρχῴν ἡῤοιδεοῦον ὃ ροι ὃ ὁ κοινοὶ πρίν των: ΤΩ δ εἰ ποόρ 
Δάν φξάνοαίδαυς ζωίον «κὸν ον ς, Τα) ὃ μοὶ] ,ἐνδιίχεϑω, ζῶον. 

λίυκ' εἑμιρώχρον: φάνες ἐν ἯΣ “αὐτὰ τ' Φοπὰ ς ἐχουῖ ΞΡ ἐδεῖς 

γινέ συ λλοϊιομο τὴ ὃ τῶ ὑπο ρ χίν ̓ 70 δξ ὀῤελβαιοὶ ἡ ὦ ἐνφά 

ἐάλαα, πῶς λ συλλοϊομος12 μὲ ἐν υὑποί χήν νὰ μ ἀνωπεοῖ, 

ζδονε δ χὶ ἐἐκὔξηνι μῳ ὃ κατοεφοτίκος, ρου ρέϊ τοι ΠΣ 
ρητίκῷ. ὃ σερητίκος, ταῦ κοταεφουτικῷ: λει πλ. )εὸ ἐνδέ-- 
λεῦοέ εἰναιντου το δὲ οὐδούναιτνν δίῳ) ΝΠ 9.7) ὅτωι ἐλόν- 

σὼν “ἢ ὁ ορωρμ (ὦ παρτὶ τῷ " ἐρφἸῳ,ὸ πρῶτον, ὙΣ δὰ ὀδονὶ 

ἐνδύχεθς ὑπό οχάν ὡς ηοὔκαυ εἴ ἐμ 12 ἐμός χεϑαρ συλλοίίομζ΄. 
τὸν ἀνοῦπκοον ὁ ἐπ ἦν ἐνδεχό μὴ, φαρερ ἦν 5 καθόλῃ τὸ ὁΡ᾽ 
ὃν τῶν ἰντος ἐνδιεχομ προτούσεσῇ, ζει Σ γἦγε, συλλοπαμὸς ἐ ἐΨ 

πῷ πρώϊῳ 4 μιρα Τῇ, δι κα» Ἰορ οι σε ρη ΤΉ, ὄντ επαλὴν καροτοὸ 



τη τοθλχ εν μον στίλφος τερη γεν ὃ οὐτολης, λῶ ὃ ηὁ ἐνϑέ 

χοῦ λαμβάν', ,μυἹηὺ ἐντὶ ἀναπερυέοι ς,ουῤοῖ κοχρὸ τ εἰρημθμον 

διοθια ὀγίοτε ὃ λοινϑαΐύ γὸ γοίζτον. 

ΜΙΞ ΙΣ ἘΝΔδεχομῇ Ὁ ὐππυέρλονηος ὃ ὀγιριλῥι ματι 
δὲν γὴ ἐ εὑ πώρχ ᾿ λιενδέχι νη λαυμιδοζνηῇ ἢ προτοίσί,, ἀν 

ρον Ω μεᾶζον ἄ ἄκρον ἰνδύχεϑϑ. σϑιμοιύίνμ, τύληοι σῇ “πποῖν χει ξ 

σον.) οἱ συλλογεόμιοι οῃὰ 72) ἐνδέλειϑν κατοὶ τ  ἐρυμὴ ὄϑορὴς 

Μόν. ὁποῦ ὃ πρὸ γι. ὁ ὁλατῆον, ὐπυλώττε ποντ Ρ 0: ἱἰσέρετηκοι 

συλλογεσρ ἐ ΑἹ κα το τ δθιομ ἐνδλο μὴ. ᾿αὐγεὶ τ, ἥ Ἰ μηδενὶ} ) 
μὴ “πων τὶ ὀθλροίξκης ὑπό ρχ' εἰ ΡΥ μηδενὶ ἢ μῇ πρὸ τὶ ἀξοῤοῖν 

καρ ἐν δέ λα θυ ᾧοι μ᾽ δ μηδεγὶ νὴ μὴ “απο τὴ ὑποῖρχ' εἰγδ λέ 
ὥϑω δ σὺ ὁζ ποντὲ τῷ εξ ὃ 0 ν᾽ πσρὸν τὶ τῷ γ᾽ κείϑϑε, ὑποίρλὰ" 

ἐπεὶ ὃν ὑπὸ ηὸ τῷ Σ ὕξε ὸγ' 58 “πεν Τὶ ἐν δέχ, ηὰ κάνε 
ρον ὑίθι τῷ Γ πτονΤί ὶ ἐνδέχρ. γδν() δὰ τέλφος συλλογήαμιοτ: 

ὁ μοί, ὡς ὃ ΔΝ ΞΈρΗΤΡΩΣ ὕσης τήνε ρ "προτούσθυχῆς δ ΡΣ; 7 “ 

τοί απ κα σ', Ὕ τῆς μὰν οὗ, Ὁ ἐνδέλα ϑα!, τῆ: δ᾽ ̓  ὑπτίρ 

χν λα μθανομδρηοντέλφονϊ ἐξρρ συλλοίιορί, δ Τῇ τ ἀὐνδε χί) 

μηδενὶ τῷ γ ὑπώρχ. ὅγε με ὸν τὲ ὑππύρχ τιϑερμῇ' πρὸς δέ τ 
λανῆον οἱ βέκερον, τίλφοιγινον)οΐ συλλοῇίημοι φαῖνε β ὅπ ὃ ἐνγάν 

τίως ἔλονηοι ἐσονῆ συλλοῖις μοῦ, δυ οὶ 75 ἀδυυάγουδφιτίον ὦ 

μια ἔξονι δέλον ΤᾺ ὁ εὐπεκ' ἠκ Ἴπ κι ΕἸ θλιμμῇ, Ἴρο 

πόσξ "πριν δ λειισύον ὃ εἰ 15 «ὐντ ἀὐάποι ηὸ " εἶν 1, ποὺ 

διυγοίϊῇ δ ὀνηθ 1 ἃ διωκεὶ ἐστῶ "ἢ ὁ ᾿ὀῤοράῃς, ἔξω δυδνέλοντῖ ν 

ὸμ ςἐφῷ,υὸς ὦ δεμμρετ "δ ἰφῷ ηὁ ΕΣ εἰδιϊαηλ, εἰ ἦν γὐ αὶ ̓ δεωά, 

δὶ ὅτί δωγατ'" εἰς Εἰ γβ, 6] κι λονὸβ ) ἀδιώνοατὸ, ὃ Τὶ ἀδώῴνατ, εὐκ δ 

γέγορὰ μα τὸᾶ διυυνωτὶ δι ηδ » ἀδώνατν, ἐἀνδᾳ λρη0 ὁ ἂν ηδοῖ ̓  

γέϑϑ ἀν; Ρ' “Εἰ ἰδαενίοβ ον ἣὸλ γείο᾽ ὅτε Πεὀνέ᾽ ἿΨ δέ: ) 

λειμθανάν μὴ ἐ μιν ἐγ γινέσεὶ ηὸ δυμουν κι ἀδώνατν, αὐαι 

ἐντῷ οἐληθόύς ϑαρεὶ “ποῖ οχ( “(ἃ ὁσοιλεγρίτοδην οὔηως λέχέ) ηὸ διυ- 

νατ' ἦν ἄπίσι αὶ Σμοίο 4 ἴσχε τε ὕντ Τὸ ἃ ηὸρ, εἰν "ὐχῶς ἐν 

6 τι 



μῦφτονον ὀντῖ τ ὺ βύσρα διέ ὑπρλοιμβαΐγ εὐ ρύδεν ὕὑσὲμ 
ὀξώνοΐγκ! ἑνός. »οὐ ρὲ δυο ἐλαλίσοιν' οἷον ὑπ’ αὶ προτοίον 
ὯΝ ἜΘΡΡΙΙ ὡς ἐλέχθη κουτοῦ τὶ συλλοιίσι ἰὴ ηὃ γ "κα τοῦ τ: ΜῊΝ 

ηδ ἃ κοτος Ἰδ «ἃ πὸ Γ “κατοὶ Τῷ ς ὀρονοίῃξ: “δι Εἰ δώματ κά 
Τέρον, δ ηὃ συμασέρικαμιο ἔσυζα δωναιτ “ὥςπερ ἦν ἐπὶ θείην 
μϑῳ ἃ ποὺς προτοίδ᾽ υγὸϑ ὁ οὐδέ βόμαυ συ μἝαόνοι ἂν οὐ 

μὸν ἐἀραυγκοῦ  αὺν ἄμα νὴ ΤΌΣΗ οὶ "ἀνα Πκαῖον: "ουδὲ δὰ 
δωναίϊα, δωγατ 7,7: ἡ δφχρέγτ! φανερ' ὁ 7 γαῖδᾷ ὑποπεθένε! 
δι μὴ ἀδιωνογε, διὰ η"» συ μα ὩΝ σοὶ, ὦ υηέϑισ' ψαδρέ ἐσυζὲ τιον 

ἀχ οὐδυύν αὐτὰ οἱ ον εῤηὺ εξ ὁ ψάδο: μδύὰ, μὲ Ω οἰδύνατν εν 

"; ΠΩ ὁξ ηὐ β'΄ Ἂς, " ηὸ β΄. σοι ψάσον μὸν μϑρὲ μϑῴτι, οἰδώναπὰ ἐς 

“πεὶκ δέδ4κἢ ὁ τεῖζ ἃ ὃ ὃν τ Ρ γε ηὸ οιρι δῳναῖς ὀν 12 ΓΑΤ 

ἢ Ι' διυνοι τ ὐόκεν ὃ ηὸ ἃ δυνατ ὅν (Δ ηὃ θὲ ΕΥ͂ ζ κοι διυ 

να γὸν εἶ αὶ οἰδιυνατὸ, μοι, δίων οκηὸν ἴσοι ηὐ οὐ ηὸ, (Δ εἰδιώναντν σὺ 
ὡρίο μὴ δὲ τον τ εὐ πορλύτω ηὸ εξ, πῶντί τῷ καὶ υἡ 26 ποὺντῇ 
τ ἐνδεχῥόϑων εοἰγούβιο ἐν πῶντὶ τῷ γ᾽ πὸ οἱ ὁ ὀρδέ χέάϑαᾳ "᾽- 
πορχ' "μ ὴ ἐγδε χέόθω ὃ ρΓ πρὶν ̓ ρ' γ καθ ὑποέρλον 
ῬυΡ δὲ μῦδος με ὕ μδρηοὶ εδλυνου εἰ Εἰ ὃν ηὉ μὰ ἃ δέ μὴ ὀνσέλε 

πρός πσϑῖν Τῇ “τῷ ΚΣ ὃ πανπὲ ὑπέρ τῷ γνὺ παντὲ 
τ ν᾽ ἐνδε Χο τοῦρυεένε τοῦ » συλλοπίημοσ, δορὶ “ΤΩ πρίηουχότ' 
μαυτοσο λυ τέκ φῦ “ποῦν "Τί ἐἐνδῴ χε ὑπο ἐρχάν"οὐνάδωι ἃ δ, 

βει ηὸ οὗ πσᾶν Τὴ “ταῖ ̓  ἐνδέχο ϑο' ψδύδουσ ὃν εἱπτοστυϑένηοι 
κοὐ οὐΐε οἰδυυγοίστου, τὸ συμιδοώνον ὕτεν ἀδύνατον. ἐγχθρέ 

δὲ κοὰ δεοὶ 7οῦ πρώπου λόμοποσ στο [ἡ σοῦ: ἡ ὁ ἀδύνευσεον. 9έν 

τρισ' τ γ᾽ ὉΡ " ὑπαρλῴν" 6:2  » Ὁ Ρ' ἼΓδν 72 ΠΡ ὑπαρλά, 

ἣὐ ὃ δξ ηγαν τέ ἘΠ ἫΝ ἰνδιξ χό το, κοῖς ΓΥ παντὶ ἃ 77] ἰνδέλοιηο 

ηὸ αἱ. ἐἐλλ πτέκφτο τ ̓παντ ὁ ἐγχὸ ρέν: «διῶ δὲ λα μρανήν ντὸ 

πανὶ ὑπορ χήν μὴ κατοὶ γρό “νὴ ὁ ὁρίσει δ λυῦν." ἐ ἐγ ἀπ 

»εόνῷ: οὐ δταλς, διὰ β7οι δ προτοίσζ, Δ τί συλλοϊημ το 

" “ἀπὲ: ἐκιοι τοῦ[ς ηὸ γυῖν λαμβανομέν' τ τ“ προτοῤσῶν,ὶ ὅν, ἐσιώσυλ 

λοπομῦ οὐδὲν; ὁ ἰσυκωλυ 4γρῖς παν ὲ κεφύρϑύῳ͵ ἀνδν ὑποίρχ. 



οἷον εἰ μηδὲν οἴ λλοικνοῖ δ. ηὸ διεινούμενον ἐνδέχι τοι “σκν τὶ 

Ὡπσαω οἰ λλάρμσοεοὐδεμὶ συ, ἐνδύ χε τοι τὶ ἔξω ηὐμί ἃ «ζῶον. 

ηὸ δὲ μέσου κινού μεμον' οὐὸδὲ ἔλριηον ἄνος. αἱμ ἐν προτοίσειν 

ὅμοι ων ἔξυσί' "ηὸ ὃ ) συ μπσέραι αμοῖς οἶνος βεοῖτον δ ̓ ἰκἐνδεχύ μενον. 

ὀξώνατίκας λό ἄνοσ ζῶον. φανερὸν έν ἘΠΕ ηὐκαθολᾷ, ληππί 

ον οἱπαλῶς δι οὐ γόνῳ διορίζοντα. "ποΐλιρ ἔξω σέρητηο ἡρό- 

οῦσες κοιθό Ἀγ ἡ ὑδα. "τ εἰλέφϑω ηἢ μϑῳ οἰ μα δεμὲ τῷιτ ὑπ 

φνοδὴ ταῖν τἰένδε χζϑω ὑπνΐοχῳ τῷ» ΤΠέτων δὼ τιϑέν 
τῶρμ »ένα ων η ἃ ἐνδέχειϑον μηδενὶ τῷ γ ὑπορχν: μὲ ὴ ἐνδᾳ 

χέϑω, ΟΣ τῷ Εκεέϑω  αὗπτοὶ ρχῴν, χαιϑοίησερ πρότερον:ς εὐγα 

κηϑγὸ ες τινὲ πῷιξ ὑπ ρλν. γένετουι δ συλοιήημῦς, διοὺ Τῷ 
Ῥίρου λῤμμβίηος: «Ἴδη σὲ οἰδοιοεηο ὠραὐνδέλομτο ὁ ἀνε ὙΠ 

νι! ϑγ. ψούδας δυο σεϑένγος οιοὖκ οἰδωυοί εἰδιυΐαηον συμ 
βαόν4. οὗνονῦν ὁ συλλογέσμός, ᾿κὔξητῶ ἐκ ἀτοῦ γὸν ὁρσμιὸν ὧν 

δὲ χομιένυ,ἰλλοι 12 μάϑανὶ ἐξ οἐνοἴξκατιοίυ ΤΗ ψϑύδινὴ ἢ εἱν τί - 
Φ εε σέσ' "Τῆς γένο μένης ὑποϑέσυωσεὐ τύ τέθη )εδβ ἀραΐπως τὶ ἡ 

ὁΣ 7ενὶ τῷ Ογ ὑππέρ χάνῦ ὁ δυο ΤΣ ἀδυνάτε συλλογίαμον, τ ἀν 

πικάμεν Κ θην ὃ τιφοίσὰν ἔ ογ" ΠΣ ΤῊΝ ὁρῶν Φαριξ, ὅτι κ ἤξειὸ 
συμαέρασμια ἐγδι λό μένον. ἰσωὴ δ οὐ μα ἰφῷ: ηὸ οζ κόραι ξ' ηὐ ὃ 
ἐφῷ ηδις, »δγανογίμιενον ἐφ ᾧ: ὃ ἀυδειέδενι δὰ πῷιξ ἰδαυτ 

ποί ο χήν. ἐδεν ν δεοιγοού μένον κόροιξ. . ηὰ σὲ μ᾽ τρῶν ἐνδά 

κῖὶ τῷ τ. «τοῖν Τὸ δ οἱν ᾧ " ἐνδέρᾳῳτοοε πὸ δεαινοϊ ὃς εὐλλα ἃ ἐξ 

εἐνοέξκας ἐδιενὶ τῷ γ ὅκ ἄρα ἀὐρμβαχέβαημο ἐγδὰ χρ μένο γ- 

οἱ λλούδουνοι Πεσῦον εεὶ : ἴσω ν ηὸ μϑρ ὃς ἐμινούμενο δ. ηδ 

ἤει; ἐπτοιμιν οὐδε ἐφ ᾧ τ Γ ,νθρωπσος : ηὃ μδ νι, οὐ- 

Δινὶ τα! υ ὑποίρξφ. πὸ δὲ τ παντὸ χιῖ γ ἐνδιῴχο τοι 
γιὰ οὐχ, ἔσοχι ηὸ συμπσέρασμαι οἷν οὐἴπεοόον:. οὔ ΧῈΣ οὐν εἴ Πιη μ᾿ 
διέμαρ ἰεινεαθς ἀνθρωπον. εὐ γοῦν οὖν οἰρίκια “χενοί. δὴ Ἄορ ἂν 

ὅγ ηὃ “δυμησέψασμιαι 72, τῷ μαδιφνι ὃ οἰνάξκες ὑπαιίρ χάρ: 

ΛητητέοΝ δὲ κέλτεον ποῦς ὅρους ,ἀον δὲ ὁ φερε Τὸ (5 1 

Θή, "ρὺσ τ λαῆον ὦ βκΊκα ρον ἐγδιί χεαϑ σή μιοῶνο κ᾽), ὁ ὅδ αὐ 



μδὴ ΠῚ εἰ λυ μιμκένοον προτόσεων, οὐδεὶσ' ἡ ὑσο συλλοῦ " 
σμμοσ' οἷν τιαρκοβείσίις δὲ σῆς κατοὶ ὴδ ἐσένα προτοῦ τ' 

σίως, ἐσῶῖ καϑοί τὲ ρ ἐντοῖσ προ τέροι σ'. οὐ πτοῦ ῥλετω Ὧ τὸ 
οξ παντί πῷιτς πὸ δ τς ἐγδεχεύϑω μιυδενὶ πγ' οὑτὼ μδῷ 
ὄν) ἐχόντων ΟἾ Ο ὁρῶν οὐδὲν οὐναϊκοαῖον ἔσο» (ἂν δὲ εν χίερει 
Φ: ΤΌΤΕ Γηρὺ λεςϑῆ, τὴ ι- “παν τὴ τ γ᾽ ἐνσέρεαθο, γένεται 

συλλοιίημός: ὥασερ πρότξον όμιοὶ ως ΠΣ ἐλθυσιν οἱ ὁροιστῇ 

ϑέσε!νηὸμ ουὐὐηὸρ σὲ πρὸ “πον "σῦς Ξεριτηκῶν ὗν τῶν οὐ μζφβ τᾷ 
ρὼν ὮΝ δϑευρη μοέπωννἐ ἐάν τὸ μϑῳ ἄτι μὰ » ὑπείρλάν: η δὲ Ρ' 

γ Σ μηδενὶ ἐνδεχε ϑαρ σή μοιόνμ, δϑουῦ δ ϑῆν μὸν 5). δε εἰλυμακέ 
νῶν, ἔ, ἡ γίνε τοῖα ηγ οένειγκοῖθον ᾿ εἰν τήορἀφ εἰσησ δὲ τῆσ' κατε 

ὁ ἐνσέτι λισθς προτοσεωσ, ἔσθ συλλογίομός' ὀλέφϑω δ ηὸ Δ 
εὖ Σ μηδεγὶ τὶ τι ὑποίφ χάνι! διὶ ἐνδολιθω εἱηδενὶ Τρ 7 

δια μϑῳ 1 ἡνἸέτωρ, ἐδὲν ἐνοα Πιοῖον- ἐ ἐὰν ϑλεφθῇ, σις ἜΡΝΟΣ 

2.) ἐπ ἐὑνσδέρεαθς οτεφξην οὐληθέριν: ὅαις πρότοσίς ὁμοί 

ως ἔμ, “σοέλιν ὃ αὐ ηὃς ἔοι συλλοῇαμορν ρὲν ὃ μὰ ὑπαρχήν 

ΤΈΘΗ, ηὃ 6. ὙΠ ἡ; μὲ ἐνδέκιαθς μηνταεέρλήν, δ ἔσο; συλ 

»υΠαιδ ὐλεμδα ἐσεσερυτι ὅσις ἔ ἐμ μα μμνμ ἢ ΕΝ ἜΡ 

τοῤσδνύροι ὃ ἢ πΟοΙνοι Σ ᾧ τιξείναϊκ δ ποῖσε χν, λέν. ζώον, χιὼν 

Ἵ2 δ μη ἐνδέλρδνν λληὶ τον: “Πα φανοὶ ὅΨ 57) καθόλεβϑ) 

ῥὼν ὀνπῶν, λα ἢ ἐπ Χ Ὁ  ) ἐνθέχε ιαϑολαμβανομῇ, Ῥτρ 

πέσφων, “ ἡ θά ΤΙΝ ἀκ ἐνδέχιαθς λαμβανιῆ πρό- 

πρρσὶ οὐ εἰ  Πνασυγλοπ ολ ὁ ὲ ̓  εὐ οὐδ. τί ,οἰντισρε- 

φείσμετ  προτοίσὰν τ τιϑ τ ἐκούτεξ, οι δνού ένα οὐ χέριν, εἰ 
ρύκαρ ἐιἐδν ἜΤ ΤΟ ̓καθόλυ ηὐ δὲν με 4 ληφθῇ ἥΡ διοεςα μος, 

ὁτρῖν μδρ πρδνγδρμιέζον ἄκρον καιθολῦ τεθρ Ἀ ἡ ἐνδεχόμενον, " 

7έ οὐρρφατικὸν εἶ εὐ ζκοτοξ Φευτες «ηὐ διξν μὲ φρὴν κου ποῦζφοιντρ νὰ 

υἡπνέρλον, ἔξονν συλλογίσμί ̓τύλεϊ καϑαπῇ καθόλου Νῆτύ ῥὼμ 

ὀνχων ἐηῤδᾳξιν δ ῥαὐτι ὕτεερ(δ πρότε ρον ὅτων" ὑκαθόλυμε ἢ 

ηὁ προσ ηὸ μεῖζον δ ρον, ὑπώρλομ, δὲ μρῖς μὴ ἐνδελξμενον, θεός 

Τύρον δν μιδρ 4 κρὰ ἐνδᾳ λό μενον ἐείντί οὐ ποφαπκαὶ, ἐοΐν 



"γε κοφοφοι τὲ καὶ χεϑώσίν οὐμιφφ ὁ τεραιεξοιν συμ οἐπτοκ 

τρα 9 ἱ δὲ κουπιεζβατεκι, πείντω ἔσοίᾳ συλλογισμὸς οὐ χελής: 

σλιὴν, Ὗ ἐυϑῳ, δυοΣ, 18 ἰδειυείγου δῴχῥη σον τοοιοὶ δς, δι δυεῖν" 72" 

ερ»φῆς τῆν τὸ ἐν δέ χεῶς" καϑεέτοερ ἐνηοῖς πρότερον. σι δὲ 

συλλογέαρεὺς δγο. “τῆ σ᾽ ὧν τορος" “ ἡ ὅταν κα ἡ μϑῳ καθόλου τέ 

θξσοι πρὸς ηὐ οὔκ ῥὴ μέζον σή μκοιόνμ ηὸ ἱπτῸ, ρχάνον με ὐπατίρχ. 

γδιῆν μῷ4φέροτι κῦ οὐσοι,ηὸ ἐνδέᾳ ὥϑ λουμθοίνφ οἱομ εἰ ηὸ μὴ 

δὲ παντί τῷ τὐποίρχφι ̓  μη ὐπν χφόλις τινὶ τῶτγ "ἐνδύ εῖ 

Με μι) παρέ ρ χήν" οὐν τέρα φένηος ̓  τῶ γ᾿ καὶ τοξηὸ ἐνδέχι δι", 

ὦν συλλοπίηον: εδτον ὃ χὰ μὴ ὑπὸ λον λαμ άνῃ ἐἰ απὸμε 

δὸς τεθεὶ σοὶ πρό τορσίς, κι ἔσο συλλοησμότδροι Ἵ: "δ ὑπ 

λέν, λδυκον ζῶον, ἐχιῶν, 729 ΜΗ ἐὑπαῖρχῷ, λίνον εζωθον, “.“3α» 

δια δ)» ἀδιορίστου λφυτύον τω εἰηέδᾳξιν. ἐάν δὲ ὁ καθόλυ 

Έ9 1, "προφη ἔλα“ ἥομ ὠκρβο λῖν μόρᾳ πὸ ὰ ὃ μεῖζον ἐ ἐεέντε [“Χ3 

δυτικορ,ἰοίντε ἐκατοεζβουτίκον, ἐοέν τί ἐνδεχρ μένον, ἐάντι Ἢ 

ταυέρλον ὁππότε ρυνοῦῇ οὐσῶς μεῶς ἐσρίώ συλλοτλημος οὐδὸ τοῖν ἐν 
μέρ ; ἀδισθιςοὶ τεϑώσν οὐ  προτούσείς εἰ τὸν δέ χε δν λαμπ- 
Θάνουσιω εἶχε ὑπούρ χ. ὀποίναγλαξ : οὐδουτως ἀρῦόρι συλο 

γημόσιοξπερδᾳξι; δὰ ουὐ ΤῊ καὶ οὸ ἐππὸ “ὟΝ πρότερον." ὅροι δὲ 
0: νοὶ 772) μὰν υὐπτέ ρχᾷν ὁ οἰγαΐβωησ, ζῷον, λῦχκον νιἀνθρανήρε 

ἐδ δὲ ἰνδέχιαϑς, ὑῶον, λλήκὸν ἡμοίπνον ανφρὸν ὁ οἷν δ 7) 

μδρ πρθσ η μέζον ἃ ὑδο ἰκαϑό λου πειϑίντος, - γνῶ συλ 

Λογισμό 6: 75) δὲ πρὸς ηδ ἐλαῆομ,οὐδέποτι οὐδενο δε 

ΜΙΞ ΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ἘΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ. 

των σὲ κα μι ὁ ἀμάζκοης ὑποωρχάρὶ ἡ μὴ ὑπέρ χν ἡ ἡ δὲ ἐγδῴ 
ΤΥ σῃμιρένῃ, ὟἧΥ προτίροομὸ μϑῳ συλλοιίημος ἔσο: τὸν, οὐὦ 
"ὃν ροπτον ὑλοντῶν “δῇ ὃ ὁ ρων μοὺς τέλάον, ὀγρενπρὺς τῷ ἐλοέτ- 
γον! κρῳ τιθῇ, υ ανοεγύκ αον . ηὐ δὲ συμπέρειημα κα -- 

τπγο ρθῶ μδὼ ὄντων “Ὁ ἐρῶν, τοῦ ἐνσίχιϑα ποῦ; οὐ “τῶ 
εἰ το ρχαὶν ἔσοιᾳ « κοὰ καθόλου μοὺ μὲ (εκθολου αρϑεμάνων" 



ἐαενὸῇ ἡ ηὸ μδ κατροςῷ ἀπκ, ηἡ ὃ σέρυτεν τ (Ε ̓  ὸ ὁ ἰκαπαέβις 
τ ̓ῤ αῇκοῦον Ἰὐόνυίχα δ δῦ 1 μὲ ὑππέοχ ὅταν ὃ ἄνω 
ρηὙΡκον ἡ ἀτικούξον ; ΝῺ ἐνδεχιᾶφ, μὴ ὑποίρχάν, κ75 μὲ καὶ 
αν. ̓Ἀκαβόλῃ μὴ μα καθόλν ἥδ ρων ὀρτων"ηὶ λόνδέχᾳ ϑρθὲν 
τῷ συ μισεροίομιουπε, τὸν οὐὐ Τ' ὁ Ῥότλλυηπτέον ὀγτστρ διύντ' πρὸ 

Ζέ ρον ἽΖ δέξοῤάτίι: μη ̓ ὐ πο οχάν, δ σοῦ συ λλογλημός; ἔγι 
ἂν αι "ἐξ ἀναξκας θα ν χάν δηδέξλβ αίγκης μὴ ἡ ὐπέρχάν. 

χεμν ὃν ἀΕΜ ΠΡ ΗΟ ὀντῶν Ῥρων, ὅ ̓ νε συ μιπέραημμιεὶ 

γειγικοίζον, φουνεβ αὐ ππορχς των ηὸ μὲ δ, “ποῦν Τὶ τῶρ τὐξαναῃ, 

ηδδ ἘΣ ἔνσε χιϑὼ πον τῷ ἴσου δε ἐσυλλο λαμ ̓οἰσελνῦτι 
ἐνδέ χε! ηὐ ἄ στιν τὴ πτῶγ Ξαλητοὶ ρ χήν. ὀπιβοἐτελής, ἐκτ ΤΆΤ, 

δτως δέλν, “ὸν αὐτὰ Ἔρπο δφχφυσεῖ ὃ ὑγιπέρ νὴ ἐπὶ βρηρότβον: 
“πέλεν ηὃ μι  ἄὀρδοχίϑω πριν τῷ δ᾽. εηδδρν Ν1: 2...) σφε 

ίτω ὀβάνοίῃς ἐἐσοιδιὶ συλλο γεῆμῦς, δ γμηὺ ποντέτῷ ἐνσῖ 

χὰ ὑπάρχέν' ἀλλῦχτι ὑποίρχῴ, (Δητλεύ ἐκ ἀπολήν: Νἰρισί ὲ 

"πη τιλείτοοι Σ Ῥοξ ρχίς προτοῤσύων: ε' ὃ μὴ ὁμοιολάμογεσ' 

οἱ προγοῦδ᾽ ἀφῶ πρῶ γον καὶ ΦΈΡ ΤΙ ΚΗ οὐγα ποία: (Δηὸ μὲ μηδς 
νὴ ἐγδεχεϑω τῷις ὁξ ἀνείτκξ δὶς “σαν τῶν “ἐνδεχϑω. 

ρἐνοίτίκη δὰ ηὸ δ ς μηδενὶ τῷξ ὑποίρχ ; κεϑοκ ὑπαῖρχ ὄπὰν 

Τὶ ἃ τινί τῷ ρ "ὐπύκειγο μηδενὶ ὀνδέχιαϑος ἐπεῖῦ , λύγιερί 
φάτ σερυ τίν, ΕἼ δηδυς τῷ αδιν! ;ἐνδυχί. ὀλάπῷγ πο "Τῇ 

ἢ γὸν! ἐκεί φερε ὑπο ρ χά νιν σε ύδεν!! Ἧ παντὶ τῷ Ὁ γτϑιτξἔυδε 
Δθ} 0 ἡϑαῦ πού χῴν ὐσέκειγοῦ ἡ γανεν “Τί ἐδ ἐρχ φανῷ δῶ χε νοῦ 

12 ἐνδολιαθς (μή  ὑπποίς χάν νῷ συλλογεσμιός. ἐπτέρ (Δ χου 

μη ὐπούρ χάνυπούλιν ἐών κοῦτος φ δυτρεὴ προτορσ'  ἀνου βκριδ ἀν 
μοῦ ηὸ μὲν οζ ἐνδοχίόϑτ μηδεμὶ ἘΝ Ἢ ὑπσάοχέν. ηὐ δὲ τῷ 
“ποῦν Τὶ ἘΠ Ἢ πρλέτω ὅθ εἰνάτίεης. ὁ μϑιὶ διω συλλογες 

ημὸς ἐπωπέλειοσ ἀλλοῦ του μὴ ὑπο ρχήν "εὐλλα τοῦ ἐν- 

δὲ ἰχιάϑοιμὴ ὑπάρ χάριτι » Ἴ τασίς οὕτω: ἐλύφϑη οὐπτὸ 

γυ μείζονος ἄκ ρου,ιοδεἰς ηὸ οὐ διώ ειηον οὔκ. ἔσγν ρεἼτοιτοέγεῖν. 



ἐανης δὲ ὑγρ ιθείμ ηὸ ἃ τῷ τ μηδενὲν ὑποΐρλον, (τον δὲ ηρύ 

ῥα ῶ τς ς ἐνδὸ χεθαρμαδενὶ ὑνατέρχν, οὐδὲν συμρουΐν4 δε, 

πύτωρ οἰδωιϑοιηον: "ἐκν δὲ πρὸς τῷ ἐλ “ἤργι ἀκρῷ τεϑή ἴδ Ξε 

φαΤέ ΚΟΥ, ὅτρν μδῳ ἐνδύγε χα σημμαόνμ συλλοιήσμος ἴσοο δδαι 

τὸς οἰνισιεροζί κα ϑοίησερ ἐν γζοῖς πρό σύ ρομότοιν δι δὲ μι ἐνδέ 

λέϑας, οὔκ ἐσουεοὐδῶτομ ἀμφωτποθᾷ σερεσικά νῷ ῥϑθέρδοχῴ 

μενον, ηὃ πρὸς ὸ ἐλουήϊον:ροι ὃ 50, αὐ ηροί: ἀδμ ὑπ "ρχν, λα, 

ζωον, λέγετον δὲ ὑπέρ χν, λδηκῦν, ζώονππί . γὸν οὐπὸν 
δὲ χρόπτον ἐξ μοὶ {εχὲ ΝΣ ὧν μέρᾳσυλλογῥημων τον μὲ ΡΣ 

[ τὸ σέ ρετικου αἰνοοἤκαῦον πο ηὃ  συμμτσέ ρα ἐ συζη ἢοῦ μὴ 

ὑπορχᾷν δὶ ον εἰ ηὸ μϑῳ ἃ ἃ μηδέρὶ τῷτς - ὀνδέλα το ὑπούρ χῴν, 

οὐσεέις ιξ χήν ἐ ὶ χῳ γ  ἐνδε χε τοῦν υσατέρχν, εἶν αΠον ηδ ες τιν τῷ 

7 μὴ υὐπιούρ χήν εἰ Ὑν παντὶ ὑπαρχῴ, ρ' δὲ ΕΣ, μηδενὶ ἐνδέ 
ΔΑΤΡΩ, οὐσὲ ἡδ τα “πρὸ οὐδενὶ ὑνδάι τοῦ, ὑπιοέρ χήν ώντεϊ η"ὗ 

οἱ, πον τῇ τῷ γ ὑποέρχον, ηὸ ι. Σ δεν: τῷ  ἐνδά χι, οὐχὰ ὁπτέ 

4 Τίν! [ἐνδόλέ αϑοῦταν " δὲ γὸ ἐν μέρᾳ ἱκατουκβοτικὸν οὐνοι 

ποῦδον ξ δὲν τῷ ΞΈΡΗΑΣΕΚΕΡ ἢ συλλοπίημιῷ δὴ 6 ἢ Γ.ηὃ καθόλεγὸ 

ἐντῷ κατα ρικῷ δὴ οὐ εξιξ ἡκέσοοι ΊΣ ὑπ᾽ Χ συλλοῇαμδ . 
εἰπῤόδξις δὲ οὐ τοὺ κἐ πὴ προτέρων: ἐαν ὃ η μι καθὸ Αὐτὰ 
θῃ,; προὶ τῷ ἐλουονι εἴϊεοῳΐ ῃ , Καιφεφοισηκον ᾿ ϑέρμτος νι ὃ 

δελθίμενον, ηὸ δῶν μᾳ ἀναϊκοῦον πρὸς τῷ (με ἰζονεε οπερῳ κἴ 

κθη συλλογεσμί' ὅροι 5712 ὑπώρχάν ἐξ ἀνατχ, ζῶον, λυκόμ, 

ἄντενηον ) μϑένδῴχεϑεω, ζῶον, Ἁίυχον, ἱμού πίον, ὅτριν  οἰγοι 
ποῦον βηὺκαϑοόλχη λὲν μῳᾳ ὑνδερ μένον, σερετκϑ μι ἦγε 

γυΓ καθό Ἁγ. μὸῳ ὐπτέρ χήν ζῶον, λίυκον πκόροιβ, 201} ὃ μὴ 
ὑπσάρχάν. ζῶον, λινκόν, πρήϊα. (ιατοζῷ οἰτικοῦ δὲ γον} μϑῳ ὁ 
πσοέρχήν, ῥαῦον, λάνκον, κύκνον: τοῦ σὲ μὲ ἐνδέκιαϑο, ζῶον, 
Ἀληεον, χιών. οὐδῶταν εἰόρςο! ̓ληζφ ϑώσιν αἱ προτοῤφεὶς: ἢ ἐμ 
φό τέρα ἰκου τοῦ μᾶον, οὐδὲ οὕτω σ' ἔσο! συλλοηγέημοσ' ὁρὸι δὲ 
κοινοῖ. σον μδρ δ πσοῖς χά, ον λλιὶ ἄνδο, ἵεὴ μὴ ὐτον' χάν 



ζῶον, Διυκὸν μου λον οὺ ὙΡ ηὁ ζῶον “τινὶ λιμῷ. "οὐ "λύκον 

εἰν χυ, τόν: γιοῦ ον οὐ Πκοῦδον ὑποέρχῳ, μῦς οὗνα ἐμδέλε τοῦ ὡ. 
πέρ χέρ' (Δὐ 1 ἰγδέσε ϑοω ὁ ὅμιοι Ὡριῶνσε πρὸς αζποιντοι χή 
σύίμοι ο! “λρο,, ᾿φανέρονδο! ἐκ δὴ εἰ ἀρυμένων 6:71 ὁμοίω; ἐλὸν 

σχὼν το οϑῶν ἔντι τῷ ποῖ χᾷν ὁ δέν σεδὶς οὐν οὐ εἸκοόοις πἰνξ)ῷ 

ἐγένεῇ συλλοιοχέ «ὍᾺ 'κουτοῦ “ τη οὐ ποῖον τυϑεμιένης τῆϊσ 
ΞΈῤησειον προτεξσεως ἼΣ ἢ ἐρδέχιαϑο ἡ ἣν ὃ συλλογίσμος, κοι πρὰ 
υὧἷξ ηὐ ὐναγκοῦον ν τίῖσ Ξε ριτιίισ, οἷ 13 ἐνδέ χε θα ο τοῦ 
μὴ ὑπτέρχήν: «δ λον σὲ ηιρὺ ὅσε “ποΐν τίς εὐτελεῖς οἱ συλλογίς 

σμίοῖ "οὐ 5Τί τιλφου! ΤΟΙ δγοὶ ὅβ προφρη μένον λυ μάτων: 
ΠΕΡΙ ἐξ ξοὐμφοτέρων ἐ νδιελο μή" προ πέσέωι ἐν β»δϑ μια" 

ἕν τῷ δουτέρῳ λδμοῖτι ὅταμ μ ἐὐνδιε χό μὴ δ΄ λειμιανωνεὐμφό 
τερον αὴπροτοῤσ᾽ εἰδεὶς ἔοωσυλλοῇαμδ' “ὦ τε Κρ τηΙοριχοδ τε 
βερυῦρο Χ Τιϑεμῶ, οὔπχε ἔκκθο λου οὖτο [κα τοὶ μέροσιοορ δὲ 

μδνυ ὑπαυέρλήν, ἐσὺ ἐνδέ χειϑον σϑμμοόνν “τῆς υϑῳ γιριτοῦζβοι. 1, 

κῆσ' ὑπαυέρχήν σήν μουνούσησ', οὐδέποτι ἰσροντῆς δὲ Ξε 
κῆς Ἰηφκοιθόλου, εὐ εἰτηὸν οὐνηὸν ΓΝ ἡρόπον Ἀδὰ ὅτοιν μϑὼ, 

ἐξ ἀνοίβωις, ἡ δᾷ ἐμλί ἰχέαιϑ αι μβανητοῦν ὟΝ προτάσέωα: 
Δ δὲ πρὸ ἐν τούτοισ Ἀμάν κὶ ἣὸ ἐν τοῖς συμητέροιαμοι - 

σὲν ἐνδε λό μενον (ὥντσερ "(οἵ ἐν "ΣσΊς πρό χύρον: προῦτον ὅν) 
διορουτίον δἸιουΐε δύ 7ισρέφᾳ ηὺ ἐν γα! ἐνλέχιϑν σερηικοϑ: 
οἱ ον εἰ τὸ δ ἐν δέ χέ τοῦς μηδενί πδι εοὐΐε να που γούηδ ὧς 

μηδιόν τῷ οἱ ς ἐνδέχειϑοω. εἠμδεί στ ἘΝ τοῦτο. “πρὸ ἐνδεχέϑω 
δ μηδενὶ τῷ ὁκ 4, ̓ ποέρχάρ εοὐκουὺ ἐπεὶ Αν7ι ορίφυσὶν 

οὐδ ἐν χχ ἐνδέλεύθο ἱκαταφασεὶς τοί σ᾽ οἰποζαΐσεσι Υ 

οἱὐ ἐναντίαι ἜΣ  αἰὐικείμεναι, τὸ δε ις τ΄ ὃς ἐνδελε- 

122) μηδενὶ ὑπο χῴν ᾧεινε ρὸν 61, γοῦν παντὶ ἐρδῴλρ!γο ἂὼ 

ηὐ ἱ ηχ ἃ ὑπο χήν. "τοῦτο δὲ ψεῦδος εν δῷ εἰ εἰ πῦδιε 

Ἡδοπωρ) ἐν λελετιωρ τοὺ πόδε πον: τ δι ἐνδ λουτο,οὲ 

ψαγκοῖῆον. ὡνχρῦκ ἀνιορέφ4 ηῦ τὲ οὐρεῖν. τΊ, δὲ ,οὐδὲς 



κωλύφ ὸ μ᾿ ατρ' ἐνδέλε ϑϑη μηδέν. "πὸ δε υΣ τινὶ πῃ δζ 

τβ ενάβεης ΜΗ ὑπο οχήν. οἷον ηὸ μϑιῦ Διυκὸν πντὶ οὖν ᾧ ἐν δᾷ 

ΚΟΤΕΣΚΟΝ  ὑπσέρχεν. δ» ὑπο ρχάν: ἐἄνεν δὲ εαὐληϑύν εἰπεῖν, οὐ 

ἐν δέχετοον μηδον!λϑυκοῦι. φρλλοῖς ) εξ ἀνάβευς οὐ χὺ πέρ χᾷ͵ 

ηὸ δεν Πκοίθον, οὐκ. ἐν ἐν δε χῤ μενον: εἰλλὰ μ οὐδεκ πδι ὑ εὐδιυυου 

ρου λφλθάσέ εἰν τιερίφον. “οἷον ἀπίν οὐξιωσείεν, ἐπε: φάσις οὐ 

ἐνδώχιϑν' μηδενὶ τῷ δξηδ τς, ὑπορχ. ἀλοϑὲς η μὴ ἐνδέ χε δ μα 

δεινὴ οἰσισ δ κοὺ οἰπσοφασίς; ἰδ. Ἴδη. ἐλεϑέσ, ἐξ οἰνοίγίεες 

γχῖν! ̓τῳ! ας ὑπώρχνηδυς ὦ ὐ Τῇ δ 508 πινὶ πῷ αἱ Ἴ2. δι δω α 

μαγιοὐ γρῥ εἰ μὴ ἐνσὶ χυ το μηδεψὶ τῳ στὸ τ ἀμαίγκίςΤινὴτῳ! 

εξ, ηἢ 5: “ὑπ ρχέν οὐ πτ " ἐνδέ χε ϑϑ᾽ μηδέν!) δ) χῶν λέφέτοσε, 

ηὸ μὲν, εἰ ἐ ἐξ ἀναπξ Τινὶ τῷ αὐ παρ χφ «ηὸ ὃ. εἰ [δφ ἀνάνκ' 1ιμὲ με 

ὑπάρχ' ηὸ ἐξ οἰνείγκι»7ινὶ τῷ ἃ μὴν πού ρλον, ἐχοὐληθὲς 

εἰπεῖν, αἷς “πον; ἐνδε χε ποῦε μή ὑπούρχφν ὦ ὥρσέρ οὐδὲ ηὸ Τινὶ 
εὐ πύύρλον ἐξ ἀναγίωη, 1, πανΤὲΕ ἐνσί χα τα, ὑπρίρχάν. εὐ δὰ 
Ἴϊσοξιοίᾳ, ἐπε: οὐκ ἐν δέρᾳ τοι πὸ δ Ε τῷ παν]: ὑπὸ χϑριἐξ 

οἰγείγκης Τινὶ μὴ ὑπὸ χῴν αὐ ηὸ, {δος δὲ λοι μάοΐνοι"το- ἐν τὺ 

Σ 7) ὑταῖν Χ εἰτυ λοι. “ λλ Τ, ἐνίοι ἐξ οἰνοίπιονς ὑπερ χά, δεεὶ 
725. φαμέν, οὐ-παντὶ ἐνδύχιαϑιοῦςτε τῷ βἐρδυχιῶνν τσαντιὶ 

ὑπσαῤ αι , νν,ποτὶξ εἰν ΠαηςΤιν αὶ ὑπαῤχι ν νὰ Ἥΐκευτοι (Δ οὐ ἐξ 
ἀνοιγκῆς Τινὶ μι ὑπουραιν- ὃ μοι οὡς σὲ καὶ τῷ ἐρδέχεϑχ μπ 

δεν ἐς δῆλον οὖν ὅτι προφγϑούτως ἐνδελο μενον Δ μὴ Ἰἐμδελόμε 

γον ως ἐν ἀρ χὰ, δγωρίσειμεν οὐ μόνον ηὐ {ξ ἀγαίτκης γεν ἐ͵- 

πρὶ ν οὐ λλοὶ (οῖ ηὸ ε οἰναγιας Τεμὶ μὲ ὑπαραν ληπού- 

ΟΥ̓: τούτου δὲ ληφϑένπσα, οὐσὲν συμδαῖνᾳ οἰδυλαηον ̓ ὦντε 

οὐ γένετο συλλογέδμιοα, ᾧ ἀνε ρὺν } ἐκ δὰ ἐἰραμένωμ, ο- 

7, οὐκ. ἀνλιρεᾳ τ σερηικο κον- τούου δὲ λφκ χρέντος, κεῖτ- 

ἑῷ τὸ οσντῷ νϑρ οἷ ἐνδέλιϑι μηδενὶ «ηὸ δὲ ὙΤΕΣ παῖ! οὐδε 

μδρ δ) τῆς ἀγλιεροφράς, οὐ ἐένετται συλλογίημος. ἄρυ- 

τ Ὑ δ1ι οὐΐκ ἀνΤιερίφει καὶ “τοιαύτη πρότοσί" οἱ χιοὺ 



ρυ ̓ δγοὶ χοῦ! ἀδωοίχον χιϑένττος ΝΣ χοῦ παῖ! πὔγε οΥ 

χε ϑι ὑπαοε χήν: οὐσὲν συμθαινς ψόσδις. ̓ἐρσέλομτο Ῥ 

δὲν Ῥ αὐ πτῷγ ᾿ δι σαμΊιρι μηδεμέ του χαν: ὕλω;9 εἰ ὅξ: συλλο 

Πημὸς, δῇ Λον 972, ἐνδέχιιϑοα ὁ ἂν εἴ δαὶ μεηδιᾳ χέρα ἢ Ἢ 
προτούσεων εἰ λυ 9. ὁ ὧν χῷ! ὑπαρχν. διούηος ἢ Ὁ τορος 
τικοσκὶ  φερητοίςος. οὐδετέρως δείχυρέ. ἘΣΕΤΣ. ΤΡ κοῦ Γ 

»» τιθέντος »δφλθησώτοιι δϑοι ἯΤΟ ρων, δ΄ Του! ἐνδέχᾳ το κα “5 

πούο μήν" σε ρντικῦ 5 δὲ 2! πὸ σὺ μισέρασμια οὐκ ὄνϑε λῤ μένον, 
εἰ λλὰν «τίς αδόν ὄξην' ἐρῶ 5) οὶ ηο μδῳ σ᾽ λιμόν. "ὦ δὲ κα ἄνθρω 

ἕω ἐφῴσὲγ ἐπ σδϑς. ηδ διαβεῖ Ὄλίνκον ὀνδύ λα τουυτῷμ᾽ “ποὲν 

Τῇ" τῷ δὲ μηδενν πού χήν: ἀλλο ηὃ ις τῷ ὁ οὔτε ὑπο ο χήν 

ἐγδέχυτρῦ, οὔτέ μὲ ὑπούρ γονιὸ μϑῳ διω ὑπαοίρχάν οὐκ ἐΓ-᾿ 
λῷ ρέ, φαῖνε ρον: οὐδεὶς ὙΡ ἱππσος, ἔρθρωπτος. εἰ λλοὺῦ δὲ ἐνφά 

ΡΥ ὑπορχόν: ὐνοιίια δ Ὁ μηδένα ἔπσσον ἄνδν ἀἄναιεινὸ 

δθθνατίκοίθον, οὔκ, ἦν ἐνδι λόμενον: εἶπ εὗρε γόρετοοι ἤμωις 
σὸς: δμοι ρὲ δάχθήσυτοιι, «οἷς εἰν εὐπου λέν ὃ τοῖν τεϑῆ, ηὃ δῈ 

ΡηΤικον: κεν οἰ μιεβό πέρι κατα ατϑκαλληφϑώσεν ἢ ἘΣ ΤΟΝ 

γιρυλ- δυοὶ Ὁ μμ αὐ δῆτ δρῶν ὑσοοὴ  ἀπεδάξιε. Αὐτοῦ καὶ ἡμι, κοῦ 

θόλζ, Ἴ Δὲν μῷε, ὶ ἀμφότοραικ στο μὴ 90," 1 ἰδιόφιςτ!, ὴ ὁδοί 

χὺσ δλλως ὀνσέλε τοι μεποολαιι εἶν τοὺς προτοίσείε- οἰεὶ αὶ σοί 

δγοὶ ΝῊ οὐ Υ̓Ν ὁ πο  οἐνπόδειξισ: Φαμφορὸ δι ὁ Τὶ ἌΕΡΟΝ 

Ἰρῶὼν δὰ προτοίσίων καιτρ ηὸ ἐν δέ χι θυ, τιθεμένων, ἐδεὶσ 
γἠνετοσυ λλογέημός: 

ΜΙΞ ΙΣ ἘΝΔΕΧΟΜΈΝΟΥ "ον ὑπούρλονγρε ἐν: 6. "Ἀθμματο 

ΕΙ δὲ κα ἰμϑιρ, ΑἹ πάρ χερὴ δε δυδελεῶν σα μαίνφ “τῆς μϑ κατοίφς 

χρκῆο ὑσσαρ χε σημιρανέσῃο, τῆσδ σῥισικῆσ ὄνδε χεόθε, 

οὐδέποτε ἔσοιι συλλογεαμιθσ, οὔχεκαθε λιν τῶν ὀντῶν, ὅ 
“έν μῷαι Λωμθανομένων. ὠπόδᾳξις δὲ καὶ αὐ τ, ἡ μας δτοὰ 

δ , αὐ τῶν ὅρων ὕτοαν δὲ καὶ μϑῳ κατοφ οι Τὴ Νὴ ἐνδῴ χιϑϑοι,»" ἢ 

σῥητεκὰ ὑπάρχειν ἔσο συ λλογίσιμὸς « εἰ λήφϑω ὙΦ πὸ ἐξ’ 



σῷ μδὰ α΄ μηδενὶ ἐποίρχένεπ δὲ Υ̓ “παν Ὑὲ ἐνδέχειϑωμόν τ 
δρέφονηοσ' ἐν 7οῦ σε ρητιχοῦ, ὁ οἱ “χα οι Τδινὶ ὑπό ρξᾳ οὐ δὲ 

ὁ παντὶ τῶγ “ἐρδέχῴ,, ἐἤνετουιδα συλλο ήοχαῦ. ὁ 7 ἐνδέχεται 

γῇ ΙΝ μηδενὶ τῶγ τ δε “ΤΩ πρώτου λβμμιοντῦσ' ὑμοίωσ δὲ τοὶ 

εἰ πρὸς τγ τοθείη οὲ φερυτηκόν. ἐάν δὲ οὀμφοτερ ὙΠῸ Ἢ 

σίν οὐ Ξερντιῖ, ση μαι νῃσὲ ἡ ᾿ μϑρεμὴ ὑπαέρχην «ἡ σὲ ὠδέλε 

Φ μὴ ἡ αἱ ππέρ χᾷν, δου μὰν ἢ: Τ εἰλημμϑῳ ων οὐὐσὶν συμρα-- 

ν4 εὐναβιαζον εἰν σιοραφφείος, δὲ τῇς κουτοῖ ηὸ ἐνδεχεάλοε προς 

φρέσφως ψν( συλλογεφμοφῶτί 50 τῷ ̓  » ὠσί) μιν δενιὺ 

πάρχάν καϑεί σέ ἐνγῖς προτεθν ἔσοο » ποέλιρ τὸ προρ 
λβμαίερι δὲ ἀμφότεραι “ιϑώσί καὐντηνγοθεϑοῖ, ἐπὶ ἔσο συλ 

λογιφιμότ ροιΊ υϑρ ὑποὸρ χήν, ὑγόρζωον οἱ οἷν δ δὲ μή υ 

ποίρ χῴν, ΤῊ Ἵταπυσ'ἐνῦς: τὸν ουωγὸν δὲ Τότον ἐξφιὴ ἐ ἐ"χΐ ἐδ 

ἐν μέρᾳσυλλοπίφμτ δ τοῦν μδῳ δῦ Ἷ ω κατορβευτέκον υὑποίρ- 

δον εἶπε καϑό λζ ὁ σὸν μέρα; ληφϑὲν ἱ διεὶς σοί συλλοίς . 

1: δὲ ὁ μοΐως δι δὶ ἢ: ᾿ οὐ Ὁ ὅρων δείκνυ τοί 101 σ “πρότερον: 

ὩΣ δὲ ηἢ φερητίκον, ἐσοζά δος τῆ ἀν τιεροφῆϊς, ὡςτσερ ἐνηϑσ' 
πρότερον: μανέλιν (ον ἀμῷω υϑῳ πὸ δγουφ τή μοιτοῦ 5 ΞΈρν τικὰ 

ταὶ ,καϑόλγ δὲ ὲ ηὐ μὴ ὑπούρ χῴν, δ αὐτῷ μϑρ ἢ προτοίσεων 
ὄχ ἔσυζέ εἰναγκαρον. εἰν σἹεραφ ένα δε ῇ ἰνδέχίαϑς κοϊϑοξ-- 
ὑλ ἐνῬς πρότερον, ἐρῶ συλλογιρμμόν. ἐαν σὲ ὑπέρ λον μδῳ 
" τὸ ΞΈρηΤΡΚον, ὃ μέρ δὲ ληφθέν, ἔξοζι συλλογιφμιό “Ζι 
χαυτροφα εκ, οὔτε σερηικῆς οὐσησ' τῆς ̓ τέρας πὶ προτοίσεωτ: 

ἐδῶ τοῦ ἐμφότερ ͵ληφϑώ σιν ἀδγόθιςο!: ἡ ιαποφαορὸ ἢ δώ 

τρφιακηοδἢ κου τοῦ μέῤ- εἰνέδάξ Ὁ 9 ηουὐττη ̓νε Ῥ αὐ σ᾽ ἐ 

ΜΙΖΙΣ ΑΝΑΓΚΑΊΟΥ ΚΑΙ ἘΝΔΕΧΟΜΈΝΟΥ 

ἘΝ ΔΕΥΤΈΡΩ, ΣΧΗΜΑΤΙ: 

δὲν δὲ καὶ μϑῳ, ὀξοῤνοεγίοῖς ἡ ἡ δὲ δνδέχι δϑ σῃ μοιόνῳ, δ ροτοῦ-- 
σῴων ,τῆσ μδ σερητρτῆς ἀγα γικοι δὲς οὐσῆσ' ἐσρ συλλοτ' 

πηκότο μόνον 57) ἐνδέ χα! μὴ ὑπρΐρχῴν, οἰὐλοὶ μα δ 7) ἐχὶ- 

Η 



ποέρχά' σῆς σὲ καυποοςῇ ευήχ ς, ἐκ. ἐσουεκείϑω ηὃ ὃς πῷ Ρ μϑῳ 

β΄ μηδενὶ δξάἀνείγκος ὑπέρ χν. τῷ 7 πρὶν τῇ ἐν δέ χι θεν 
Τισροφείσήσ δ ΤΉ σ' σέρηγηκβε, δ᾽ δ ηὺ β' τῷ ἐὰ μηδενὶ ὑπώρ 

ξφ4 ὐλᾶ παντὶ ἘΡΥ ἐνεδέχυτο: γέρμεη δὲ παλιν δγοὶ λέπρώ 
ον λθιματὶ Ν συλλογίσμα ́ δηπηὺ β πῷὼξ “ἐνδέχι μαδενὶ ὑποίρ 

Δίν: κᾧ μεὶ ἢ δῇ,λον ὅτι, οὐ ͵ δι ποὺς χά τὸ β’ ἐδενὶ πῷ } πκείόο 

ὑποίρχένυὐκδν εἰ Εἰ γὸ (:, τῷ Ρ' μμηδαν! ὀνδέχετοιη ΤΗΝ ὑποῖρ 

Χ σὶνὶ τῷ γ᾽ ον ἃ τινὶ τῷ γ' ἐκ ἐθαβαν ΠΕ ΤΙΝ ̓ 
πέκφῃ ἐνδὲχε δ ηὸν οὐυηὸμ δὲ τρόπον δφχθησύτοιε, ( εἰ πρ 
των τεθείηηὸ σερηγηίε ὅν. “ποί λιν ἰρῶ μὲῳ ΜΡ ΝΕ 

ναι γικούλον. ϑωπέρον δεσερητηκον κοῖς ἐνσὲ λόμϑμον. ὕω ἃ τῷ 
μϑὼ Ρ' ἐρδε χέϑω μηδενὶ, τῷ! δὲ γ ν πσοὲν Τὶ ὑπο οχότω ὧδ εἰ τ΄ 

γαγιοη: οὕτωσ' ἦν ἐόντων ῬΑ ὁ ρων οὐδείς γένετουι συλλογο 
σός. συμβομᾳ Ὁ} τὸ δ τ γ ὁ ἀνούγκησ'ι μὴ ὑπορχα: 

ἔξω ἢ ηὃ μϑῳ ἃ ἐ λίνκον. ἐφῷ δὲ ηὐ ρ᾽, ἀνοτ: ἰφῷϑγ, κυκν. 

οὐ δῷ λίνκον, κύκνῳ μὲ ὀβάνοζγκισ ὑπο ρχάν, νῶι ) δὲ ἰδέλᾳ 

σοῦ! οὐδενὶ: ὍΝ εὔιῖν ἦ δεν! κύκνῳ δβοένα ποισ' δ Τι ἋΣ: ὐϊωτι ἐν 

δάχεθ ἶκ ἴσαι συλλοτήσμοα, φαῖνε ρὸν. δὶ δ ὀβάναίγα, ὅκ ἦν 

ἐνδὰ λό μϑμον"αἰἦρι μὴν ὕ ) 7) ἀναγχοα δ ἀ αν αἱ γικοίον, ὶ 

ὀφεῤμφοτέβ, οἰνου διοόων, ̓ ἐγχυτῆς σερησες στυρέβοωνεν. ἊΣ 

δὲ νὐ ἐ ἐγχυφῦ Του τῶν κφρϑμων,"ὸ β΄ ὑποίρχάν: ὐσὼ δ 

[εωλυφ ἡ μδργ ὑπὸ τῷ β' εἶνε. δὰ πῃ μδρ δ᾽ “πον χὰ ἐδᾷ 

λεὼ τῷ δὲ ν φθον αγλκης υπό χήν. οἷ ον, εἶ γὰ μδρ » ὀηὐχρύ. 

κῇ ῥσίρ' τ δὲ ρ' ζῶον: «ηἢ δι ἰφῷ ηὃ (ᾧ, (μἠνησέφυτψ μὰν δέ ἐ- 

2ρηοροτί ἐἀξολνοίίοης κίνμσέτ᾽ ̓  ζωῳ δ πον τὶ ἐνδ χετοσιν "θὰ 
σσόὲν τὸ ἐριγϑροσ ζώον. Φανερὸν οὖν ὅτῃ οὐ δὲ τῷ μη ὑποῖρ 

Δ εἴ πὲρ οὕτως ἐλοντων εἰνεΐγκη ὑπο ρχήν, οὐσὲ δὰ «Νὴ οἷν 
7ρκάγδμων φάσεων ὡρτε ἐδθει ἔσοίη συλλοιογαοτιόμιοι ωσὲ 

δλφλφησυτοι ἊΝ οὐνοίππουλίν τεθείσης Τ᾽ κατωφ αν. ἐὰν δόμοι 

λοιμοῦ ̓ σὴν οὗ προτοί δε, ̓σερητρζ μ᾽ ἐσῶν, ζεὶ γάγετονε σύ λλο-- 



γηημός: ὐτιεραφεῖσας τῆσ κω τοῦ ηὸ ἐνδέχιϑα προτοέσυωι 
κοϑούπτέρ ὦ ἔντοῖς πρότερον «εἰλυφϑω ἣν» νὰ σῷ μϑ Ρ οβ 

δῥοίγνοης μὴ ὑπο ρ χήν " "τῷ δε Κ ἔνδε χε ϑα μὲ, ὑπέρχβ: 
δύ τηφρ δ φσῶν ἐν ΠΝ [ προτώσεών, ηὸ μϑῳ β' πῷ ἃ οὐδεν! υ-- 

τοί ρξφ "ὸ δὲ πῶντί ΤΩ Ὑ ἰνδεχατο γόνετουι δὰ ηὸ πρώην 
ζημιοῦν κὸν εἰ πρὸς τῷ γ᾿ τυθείη ηὸ Ξερητίνιον αὐσουύως (αν 

κά η γοθικοὺ πεϑῶ σὲν εοὐκ ὅσο συλλογιαμιό συ μϑρ χ 

ὑπο ρχήν, ὴ τῷ ὁθοἐνοίγκησ μὴ ὑπῶρχί, Φανε ρὸν ὁ χό οὐκ, {-- 

σοῦ, δῪ τὸ Διὰ ᾿ εἰ λῆ ϑον φέρη τέκν πρότασιν μὐτι ὄντι υ ᾽- 

πο ρχίν μήτι ἐν γι ὁ οἐνοξγμοησ' ὑποὶ οχφνναἰλλεὶ μὲν ἐδὲ 1ἢ 

ἐνδῴ χα ϑα ων ̓ ὑπορ χν δ εἰνάγκης δ) οὔ οὐτώς ἐλοντῶν ηὸ β' 

τῷ γ οὐχ ὑπωρξφ οἷον εἰ οὐ μϑὺ ἃ χιθείη Αἰνχον. ἐφῷ δτὸρ᾽ - 

κυκνοσιηὸ δᾷ γ λυδο δέτε 3 εὐνπεκάρδρων φεΐσιων ) αἀπσὸ 

Φοίσέωνν: ἐπε! δέδια τοῦ δ β ᾿ τρ ΕΓ "δέ οἰγαύγκιισ' οὐ χὦ πόρχ. 

ΓΝ ἄραι γένέτοι συλλογισμὸς δλωσιόμοι ὼς δε μοῦ ἔχῃ ΤΩ 

ἐν μερᾷ συλλογισμῶν: ει τον ΓΥΡ ῥ ηὸ σερητλκον καϑό Ἅου 

Τὸ ποὺ φἐνοιξκοίίον, ἀεὶ συλλοίσμιος ἔσοῦε . ϑι “ΤΩ ἰνδέ χα δὴ κοὺ 

72) μὴ ὑταρέρ γήνιοὐπύδαξις ἢ δυο ταν τὶοροζβής: ὅχριν ) "ὃ 

κα τορόβου ΤΉΝ, ἐδέηρτε. “ὸν οὐὐηὸν γ᾽: ότι δχθήσυτο, ὁ δ 
κρὰ ἐνχοις ἐαϑόλυΘδ διά ΑΝ οὐ τῶν ὁρῶν: εὐ δόταν εἰμῴοτς 

φυα ̓λυφϑῶσι ἐκ εὐτορεβ στενοῦ τόν » γούτου ἡ  ἀπεδᾷξ,ο Ὗ 
πρότίρον"" ὅτον ὃ ̓ ἀμφότεραι μὲν στοῦ τ κὐιδ αϑό ΜῈ Σ (ὦ οἰ 

ναγχοιήοι ἡ γὸ μὴ “ποῦ ρ χήν σῃ μοένεσοι, δε οὗ ΡΥ μὲν “ἢ εἰλ μι 
μίϊ ἐκ ἔσο ̓  εἰμ Πεισαδβον. λύτιεραφείσ' ἩΛΟ  χοῦ ηδ ἐνδόλᾳ 

ϑρηρυτοῖσοι, ἔσο συ λλοϊομ ΄καθαί περ (ἰπρότερ ἐάν ἐμ 

Φοτερ οἰδυόθςο!! [κ ἐν μέρ’ τυϑώσ ΠΣ ἐσθῶ συϑλοίμομι Ο' οὐτρ 

διάξει ὃ καὶ οὐὐ χη δι δεοὶ ἢ} οὐὐ δρφανεβ' ἐν ἐκδῷ εἰρημιένωῇ 
ὁ ἐξ φέρετε καϑό λὺύ τιϑεμέντοι εὐγαδιοάῖ ὠθείνδουν 

λοπεμός, ὅ ̓ΜΟΝΣ ἐνδέ χεϑν μὴ ὑπόρχ οὐὐρε δι (Ὁ μὴ ὑπορ 

Δάν: ὃ δ κου τρρφοαυτμ, ὑδιίηρ τῷ" "ὦ. ὁ ηὃν οὐ ηὸν. Τοηρμὲ ἐχὸν- 

π᾿ ΕῚ 



ΟΝ ἐν τί ηοῖς ἐναεοιόοις Ὕ" ὧν 01’ ὑἰποίρλρυσί, γνῶ Υ 

γήνετουσυλλογίαμιοσ: δάλον σὲ ὃ ἃ ποέν τεσ’ “ἐτελέισ οἱ συλ 

λοῇομιοι. ποτ τολφδν τοῦ σα “δὴ εἰρυμδῴων λρμιατω δ: 
Περὶ 5 ὀβάμιφοτύρων ἐν δε χομϑμων ὃν τῷ Ἴ “ματι: 

μι τῷ πιλιυταέῳ λέμοτ κοῦ οὐ μφοτέρων ἐν δὲ λομϑρων "ρὲ 
τῆς ὑτέρας,συλλοίισμονῦ ἐσ ὑτοῖν υϑῳ ι ἐνδέχιῶν δή μοι 
οὐ ον "7 ὁ προτούσευς ἰοὺ ηὸσυμιπέραημα ἔσο ἔρδιε χόμϑρν, "Ὅὰ 

δοῦν κἡὶ μϑρβυδέχιϑν ἡ δὲ εὐ πώρλήμ: ὅταν δὲ κα ̓ ἑτέρα τεθῇ οἷ, 

γουγηκριόοι, δὸ μϑρῇ β οὐ ἀῶ κι, οὐκ ἔσοζα γὸ συμισέ εβαμιρὲ 

τι θαι βεαῖου, οὗπε υἱ ποὺ λον" ἐλυδὴ σερη τάν "  ἀγαιπερία, 

“ΠΩ μμ5] | ὑπαρέρ χᾷν ἔοι συλλογιοχμόρ' χαϑοίπερ " ἐντυῖσ πρὸ 

Τέρογ. ληπτέον δὲ καὶ ὄν του σοῖς ὁμοίως ηὁ ἐντοίσσυμιπε-" 

ρείημασίρ ἐνδε λόμδμονἀςώσοων δὰ πρῶτον ἰνδα χύμϑροαεϑι 
γὸ οΣ, ποὺ γὸ ' ποῦν"! τῷ ἡ ἐνδα χέϑω ἰπαϑέρ χήν ἐπεῖ οὖν λύτ: 

φρέ φῇ τὸ κατα ουτιν ἐ ἐπὶ μέρυς: ἡδδὲ β' “πρὶν Τὶ τῶ γ᾽ ἐνδᾷ 

Δὲ του, γὸ γ΄ τινὶ πῷ δ᾽ ἐνό δάλοτο ν' ὡς τῇ εἰ τὸ μδρ εἰ παντὶ 

τῷῴΈ ἐρδάέχετο, υὸ δὲ γ' τινὶ ταῦ δ εαἰνοΐδίαν κρὺ οὐ δὲ τιν! τῷ 

ΓἋ Σ ἐνδιοχε ϑι γίνε τοῦ ὃ» ηὃ πρίδτον χἱ 2ημαν Ἡσῦρ εἰ τ; υϑῷ ἃ οΣ ἐν τ΄ 

διέ χέ τοῦ; μηδέν! κω γ πυ ανέ ραν οὺ δὲ υὰ τῶν Τῇ, ἐδ ἐνδί. 
λοῖτο,δῥ ἰδον ποὺ ηὸ ἐξ, ΤΙ μὲ τ κνκ ἐνδα χεϑω, μὴ πού ρα: 

ἔσοι Ὁ “ποῦ Δίν "δ πρώτομ χῇ δὶ μυος δυεῖν τλτροζβῆτιἐαν δὲ ἀμ- - 

Φότίρο σερητιοὺ τεϑῶ σιν 66 οὐ ΔΝ μὲν λυ μρμένων, 
οὐχ. ἔσον; ηὸ οἷν «Πεαῖον. ἀν τιςραφ σῶν δὲ ἽΝ προτοίσιων. ς- 

φυδῆ συλλοῇ μος: (αϑείπερί ἱψτσις προ Τέρον" κεἰ δ οὐ ἃ Ὁ ηὃ 

ΓΝ ἐγδῴχε τοῦ τῶν μοὶ ὑπο χῴν ἐλὺ μέτου Αηφϑῆι ηἢ ἐνδέλᾳ 

δ μὴ ἡ ὑποόρχίν, “πολιν ἴσο, [ γὸ οὔ λθιμοι δγεὶ τῆς ἡντιφροφν ̓ 

εἰσὶ ὁ ἐμέν ὅβ1 ἰκαϑύλου ΚΝ Ὁ ὁρῶν, ὁδὸς ἐν μέρει “τὸν αὐτοῖς 

Ἴξο τον ὑλὸν των ΟΝ ὅρων, εὐγητέρ ἐσὶ τῶ ὑπάρχήν. ἔσο 
τι πρὶ οὐ. ἔσοω συλλογιφμός, ἐνδὰ χέϑω ΥΨ τὸ μὲν ἃ παν 

“΄ τῷγ αὐδι πεν τῶ ὑπάρχν ἐσυ δὲ πάλιν ηὗ ρῶς 



αν 

ηὃν χῖμα "τῆσ ἐν " μέρ προτοΐσέως εἰν τιοραφείσης, τ » ὑἐἱδ 

παντὶ τῷ Κ “δὴν τιν! ; τῳ ̓ν τινι τῷ ιξἐναΐρ!. κοὐ εἰ 
πρὸς τὰν ; χεθείη υὸ καϑόύλυ ὡσαύτως : ὁ μοὶ ἴως δὲ πρὸ εἰ γὰ μδῳ 

ἔγόι σεριγεκόνο ηὦ ὃ ῥ ΣὙ κατ ουτικ. ὅσα πὸ Δεν ηὃ πρῶ 

ον ἌΩ δῦ οἱ “ΤῊ σ΄ οὖν τε βροφης εἰ δὲ ἀμφότεραι φέρειν 

τεθῶσιν» εὐ ρϑῳ, καϑόλεον δὲν μέρᾳ, διοὺ τῶν μϑν ὀλυμρκεῖ, 

ἐκ ἔσοτ συλλνηήσμοι: κἐντιορα σῶν λιἔσα: καϑοΐπερ ὃ ὄνηοῖς 

πρότιβνὺ οτρῶν ὃ οἐμφφότερου ἀἰδυόριςο! ἢ ὃ ὧν μέρᾳ λυφϑώ σίν, 

ἐκ ἔσο; συλλογίομός' (ὧΔὲἕ παντὶ ἀνοίγκη "ἡ οὗ τῷος ̓  μηδενὶ 

ὑποίρ χήν: δ ροι “τ ὑπέρ λν' ιφωον: οἰνδοιλδικόν: Ἶν μὴ ὑπανέρ 

χίν, ἐππαοριάνδι υΛϑσκον. “μέσον λίνον: 

ΜΙΞ ἸΩΣΣ ἘΝΔΕΧΟΜΈΝΟΥ ΚΑῚ ΥΠΑ}- 

ΧΟΝΤΟΣ ΕΝ τ: ΣΧΗΜΑΤΙ: 

ον δ ἡ μδρ, ὑπο χάνι ἢ σὲ εἐγδέχι ϑα σή μουν, ΤΩ προτοῖσι. 

ων ,ηἢ μδῳ συμπέρασμα ἐσυίς Ὁ τὴ ἐνδέχί. "πρὸ οὐχῦ σι ὑποίρ 

Ρ συλλοιήημος δὲ τουίς ηὸν οὐὐηὸν ρότον ἐχόντων τῶν ὁρῶν 

τοις πρότερον ἰσώσοιν κ ὺὸ πρῶτον κούτν τὸ ορίκοὶ «κοῦ γὸ μδῳ δὲ 

“πον τὴ ΓΥ ὑπαρλίτω. οὐ δὲ βὶ “σαν τὲ πὶ γωδχίϑω. 

εἰντιφραςδέντος ἐν ποῦ; » «πὸ πρώπον { ἐ στῶ Χλ μα": "οὐ "ὃ 
συ μισέρασμιοιῦτι ἐνδέλω του ηὸ οἱ “Ἂν! ; πῶ δ᾽ ὑπο χάν' ὁτε 

Ὁ καὶ ἑτέρα τῶν προτοέσίων ἐν χω πρώϊῳ λύμουτι σή μοι 
Ἴ ἐνδέχι ϑυ μιὰ ηὃ συμτέρα μαι ἡν ἐνδὲ λό μδρον. ὁμοίως ὃ 

φισἷ Εἰ τ μϑῳ ΡΎ σι ὑπαοέρ χήν,τὸ δὲ ἀν "ἐν δέ λετοῦι ὑαρέρχάν. (Δ 

εἰ ηὐ μὲν οΣ γ ἢ σερμτηκον. πὸ δὲ ρΓγ; καιτηγθρεκον, ὑποίρχᾷ 

δόπτο τερον οὖν οἰμφοτέρως, ἐνδὰ χό μενον ἔστι! ηὸ συμπέ ' 

γεόμρ: γίνεται Υ̓Ῥ πρὶ ιν τὸ πρῶτον χῇ ΟΣ δέδαθε τοῦς ἢ οἵδ -- 

ἼΤε ΤΗ δ’ ἐπέρα προτοίσεως ἐνέχει θα δή μουνουστίσ' ἐν οὐὖ 

τ, κὸ τὸσυ μεσέροιρμια ἐσρῶ ἐδε χόμενον: τθ δὲ ἐνδέχο μοὶ 

ηδ φερητηκον τεθείη πρὸς τῶν ἔλοιῖον ὙΨΙΝ ̓  Ἄ ἀμφωτε θείη 

σερητιίεα, δυο τῶν μὰν πῶν ἱε4 μένων οὐνε ἔσονι συϑλογις “ 

Η πὸ 



Ἔπιει 

μος: αν τισρειφέντῶν δέραι καϑο περ ὃν ηοῖ σ’ πρόχερον εἰ δὲ 

β" ̓μϑῳ, καϑόλ᾽ Ν προτοόσέων, ̓  ὁ ἐνμέρᾳ (ματα τορι μϑῳ 

ὕσῶν ρἐμιφ)οτέρων, ἢ τῆς μϑῳ, κοιϑόλου σέρητικης, τῆσ δ. 

μέρῳ κκουγόρζβο Ττίκας, ὁ οὐὐηὸσ' ἐσρῶ Φότς συλλοπημῶν: “ποίν τ 

ΠΣ δ» πε ραύνον τοῦ δυο “ΤΩ πρώγυ ύμουρσ' ὥς τι Φανεῤ 

τί Τῷ ἐν δέ χιϑϑχ κοῦ οὐ “ΤΩ ὑπώρχήν ἔσω ὁ συλλογιομόσ: 

εἰσὲ ἐμδῳ ἐμαυ πτοιζφοιτεκ κοϑόλκ ἡ σὲ σερυτιο ὃν μέρ, δυο 

τ οἰδουνοιτου ἔσυρ ἡ  εὐποδάξ, σοΐπα ρχέτω κα δ ηὐ μϑρ β΄ πὰν 
Τὶ τῷ γιὺ ἡ αόυδεχίϑω τινὶ τῷ γ μὴ  ὑπππέρχν' ἀναποιδὰ 

ηὗ ὧὦ ἐν δα χα τὶν τῷ τὸ μὴ ἡ πατέρ χᾷν εἰ} “πρὶ τῷ Ἢ ηὃ 

᾿Ἴ ὑπρέρξᾳ δῇ εὐναγκιν "ηὸ δὲ β΄ πσαντὰ τῷ γ ἰεἕταευ ὑπώρτ' 
λῖν: ηδ οἷ “ποὺν 72 τῷ ἀξ κἰναδιωυ ὑπὸ ρξῳ Του δ» δέδφκη 

πρότυρον. ἐλλύπτέκφτο τινὶ ἐνδέχιν μ ΜΝ ὑπο χάν εὅτοῖν ὃ 

ἐἐδϑόθισο! "ὧν μέρ4 ληφϑώ σίν ἐμφοτερ᾽ ΕΤῚ ἔσο ἀλΟη8 

μιός. ̓ἀηρδάξις δεὲ αὐτῇ ἡ δι ἀνηοῖς καϑόλνυ (ὦ σγοὶ τῷ ν᾽ αὐπθῦῥ. 

Μίξισ οἰνοιγνκοιόδ τὴ ἐνσε ορϑῴου ἐ ἐν. ̓ λέμαι τί. 

ἐ δὲ γδν κἡὶ μϑῳ, εἰναεοόοι ἢ Ἢ προτούσιων: ἡ δὲ ἀνδὲ λομδρη τιρί-- 

τη γθοϑζοι υϑῳ ὄντων ΔΝ ὁρῶν, οζεὶ “ΤΟ ἰνδέχιαν ὦ ὑσρόᾳ συἋ 

λοσμος. ἀπ ἢ ηὸ ἣν κρτη γόοις οὸ ἡ φερυτις, ἐρὲν ἊΝ ̓ ηὸ ΔΑ 

σροζβος τένκον ἀνα γικαῖον, τοῦ ἐνδελαῦϑ με ὁ ὑπο ς χνιὶ ἐὼν 5 

ηὸ σερατῖκον μοὶ τον! ἐνδέλα ϑοω μι ἐ εὐανέρ χήν Ἀρῶ σοῦ μὴ 

ὑποίρ χήν. τον! δὲ δῥ ἀνείγκοις μη ) ὑπό χήν, οὐχ. ἔφοζ) συδλο 

γλαμοσ' ὥς σερ διὲν τοῖς ἑτέροις ἀθμρσινν "ἔφωσαιν δὰ κα -' 

ΠΑΡΘΕΡΟΙ ̓προῖτον οἱ ὅροι "κοὺ ηὸ μϑῳ ἀν, παν Τὶ πϑγύπαρ 

λέτω δὲ ἀνοΐγιοις. ηὸ δὲ ρ΄ πρὶν τὶ ; τῷ " ἐνδὲχέόϑο ὑποίρ- 

Χάν- ἐπε! οὖν ηὐ μϑῳ ἃ “παντὶ τὰν δξ οἰνάγκος: ηὸ δὲ γ' τινί 
τῷ ρ᾽ ἰνδο χέτοε: οἷν ηὃ οὗ τινὶ πῳ' δ ἐνδε λόμϑρον ἐσροι, ναὸ 

οὐ χὺ ποῦ ρὸν οὗ τως ὃ» σιωέπεπτεν ἐπὶ που πρώχου λδιιαν 
γζῦ δ᾽" μοι ως δὲ διε χβήσυτοω, "οἱ δ μϑ Ρ̓ Γ} τεθεῖν εὖνοι.“ 

καδον, ηὸ δὲ ἐξ Ἣν» ν ἐνδᾳ χόμϑμον: ποι,λιίν ἔξω ηὸ μδῳ ἈΑΡΠΙ 904: 



φοὺν ἡ ὃ ΞΈρη τέκον: (ἀναγκαῖον δὲ κρυτηλϑοιλόμ. .(Δὴηὲ μδῳ 

δ ἐνδα χίδ)ω μηδενὶ 2 υὑποέοχάν' «ὁ δὲ μ᾽ ποινὴ ὑπαρχέ 

͵΄ω ̓  εἐγοίξκης τῶτγ τὔςωι δῷ πολιν ηὦ προδον κῇ λθιμαιθκηὸ ὍΝ 

πέρασμα ἐνδὲ χόμϑρὰ αὐδχὐ πού χον-κὴ ἡ δ Θερυγικη ρότου 

σὶς ἐνδέ χε ϑα, σῃιμοιίνᾳ; {φανέροι δν 97! ηὸ συμπέ ρείόμαι, ἔ-: 

σϑῦ ἐνδοχόμδμον τεῦ ὕχως ἔχοιεν οὐ “προτούσε)ν ἐνχῷ πρώϊῳ 

λό μου, ηὗ συμιππέρειφμα ἯΨ ἐνσεχόμϑρομ: Εἰ δὲ σερη χὰ 

πρότουσίς δέν δε γθκρυ ἰθν ηἡ συμησέροις μα ἐσυοϑ "Νὴ ὃ Τί ἐνδύκκῇ 
σῶν! μὴ εὐ πούρ χάννοὺ ὕ ΟἿ οὐ χὐ πώ οχέρυκείϑϑω ηὃ “τῷ γ μὴ υ 

ππρέρ χήν. ὁξ ἀγούβιησιὸσὲ (ἢ “πορτὲ ἐνδέχεθ". ἀνπίεραφέν 
“οσδν γοῦ θ᾽ Ἢ κοῦ τρρεβου τη τὸ “προ χνῖ ἐσῷ θιμικυνον, σίνος Γ 

μαΐα κα ἐσερυτεκὴ προτοσίς, ὁτί δἄπωσ ΕΟ σή προτοίσεισι, 

σιρυέβοανέ. ηὁ ἐξ "2 ἕ ἐνδέχεθ ταὶ μη ὑπούρ χῴν κοὐ μὴ 

ὑπ ρχφν ὥςτε τσ γὸ ἀπῷ ῥὶ ον ἤκη τιν μὴ ἡ ὑποίρ χάν"ὃ ΟἾΟΝ 

ἢ ὦ σέρατκον τεθρ πρὸς οὐ ζλαῆον εἰ ΤΩΣ εν μὴν ἐνδελός- 

ῥϑρον ἐσοῦι συλλογός μόν: μετορληφθεὶ σης τῆ! προτοίσεως ὥς 

περ ἰνηοῖ σ᾽ παρὸ τέρον.ἐεν δεὸν αγκοῖον, ἐκ ἔσυρ. νὴ πον τ 
“ὶ ἀνοίγναι (Δ οὐδενὶ ἐνδά χέτοία ὑπποέρχάνροι ηοὐ] παν! υ 
πατέρ χήν. ὕπνος ἵππσῦς, ἐαθϑύσον ἀντ: γν] ὁ μαδεν! ὕτενος Υ 

ππαυσιἐγρεγορῶσ' ενδι: ὅλ ως δὲ ἐξ4 (σῦς εἰ ὄρϑῳ καϑόλου ἢ Ἴ 

ὁρῶν, ὁ διᾷν μις 'ρ4 πρὸς οὗ μέδον, κου τηγθιχο μὲν ὀμτῶν οὐμι- 

φοπέρων,ρα ἐνδεᾶ, οὐ ηοῦ ὑπο ρχφν, ̓ ἀὖ συλλοτίς μόν: 

(Δύταν κα Κ᾿ ἐπε ρησ ̓ληφϑῆιρ ϑικατορεβατηλὶ. οἐμαιζειοίον ὃ 

ηδ κατορζβου έν. (7 ἐνδύχε με) ὁ τοῦν 5 τὸ σέρτικ, να Πκοόον, 
ον η συμιπέραρμιο ἔσοών ἢ μὴ ὑπαρχάν ὁ αὶ οὐὐτ' Ὅό 76 ν ἀφυζέ 
λέ ΞΘ καϑύλε μη καϑύλε οᾧ ὀντωνεοἰνάγιο ὴ δα 
τὸ ἃ λέ μαι τιλήνϑν συλλογιαμί ὦ "ὦρτε καϑοίπτερ ὃ ὧν ἐκ 
μπὸ δι ἐπὶ φουΐ Γ οἰνονιοδον συμ σή πεν. Ὑ ὥ, σέρντηκ, κα, 

θύ λὺ ληῷϑ᾽ τιϑῆ, προσ τὸ ἔλαχῆον ἐξηερην; ἐδὸν μϑῳ ὄνδε λό μὴ, 
ἔσο, συλλοηομὲ “ἀπῇ αν τέςροφ᾿ ἐἰδν δλμο Ποσῖδον ἡ αὶ ὄχ, ἐσυζάο 

Η ξειῖ 



δᾳρρησί) ὃ ἊΣ οὐδηὸν ῬοηρεΣ ὃν ὮΝ ἐνηοῖς κ καϑῦἈΣ (Δ Μὰῷ οὐὐ τ 

ὅρωνιφανε ἦν Δὲν μὐῖῳ τῷ ὐμοῦτι, γθτι Ἂν τὸν ἔσο συλ 
λογθσμεῦς; ἡ γόχε ΤΩ ἐνδεχιῶν διΡτι ᾿ὑπορχ' εδῶλον ὃ δὰ 
ὅγε “ποίν τίς οἰπελᾶς, (δῦ 07 τιλφόν. αὶ ει "λϑμοδηος: 

ΠΕΡῚ Υ̓ΡΟΘΕΤΊΚΩΝ ΣΟ ΣΜΩΝ: 

Ω Ἢ μἶϑν οἱ ἐν Ἰζγοίς ῬΊο λδμασι συλλοίίσμοι “πελφϑδιῆ δγεὶ 

ἐντῷ πρώΊῳ αὐ μαυτ! καθόλυ συ ϑλογσμί, (Δ εἰ Θὲ ἸὲπλάναἸογῇ, 

δῶλνΝ ἐ ἐκ ἤβέρυ μῦ΄. ὅτι δδπολα τι συλλο πο ̓ὐῥεξφῦ νῦν ἐσοῖς 

Φανι β τ δάχθν ΤᾺ Ἵ γεγὸ μή ἡ δγὰ Τύπ “ἕνὸς δ: χοιμοίτ, δἐν είς 

κηδα τῶ δ “οἰπέδξινοι ποῦν τοῦ σωλλοίίη ᾿  ὑποίρχν ΤΙ. ̓ μιὰ 
μι ἢ σταν (Δ ηού ο ἢ ᾿ καϑόλε! ἡ κατοὶ μέῤ' ἔχεν ; διάχ γε 

ὑδξ, υὐποϑέσῶν. τ δᾷξ ἐγρϑίσον μὲρ Ἂχ δϑεῖ 17 ἀδιωνοζῖν. ἷπρῶ 

Ἴὲ ω ἐπῶωμ “τοὶ 9 Δφοτ 1.τ αἰέν φαῖνε ρ ἔσο ΔΑ 

ἐσὲ Ὁ εἰς ηὃ εἰδιύνοὴν, δι λνἢβ ἀξ υύποϑίσον εἰ δυὶ δέοι ηὸ δὲ Καῖ 

Γ᾽ ̓συλλογέσοιαδ ὧ; ἐπτοίρλνΝ ΔΗ ὐπὸ ρου, ὁνάδκη λαβ' 

Το κα τοέεν «εἰ “ ἐν ηὸ ἃ χευτοῦ 70. ληεβθείη, τὸ ὀξαῤχ ἔστ 

εἶλυ μιμκένον. εἰὐκατοὶ Ε τὸ ἊΣ (οἱ τοῦ ὁ μηδένον, μὴ δδέλλο καὶ 

τἴκενν' “μη ὁ κατε. “ρα ἕχερον, δες ἔνι! συλλοπίφμῦρ: τῷ 

ὸ ὃν καϑῦν ̓ληφϑή σεν συμδαλν ὀβάνάζεης: ὦςτί προρλη 

“πε δι ἐπτίῤ ὁ πρότασιν. αν κὴ ξ ὅν ληνῷ ϑη, Φ Ἢ κατθέλου, ἢ οἷο 

κατοῦ 13 Τὰ ὁ ἰκρο τοῦ 15» γ ὁτέρον, Εν δὼ συλλοτίᾳμον δ δὲς 

κωλύφ' "προσ μϑρτμ! τὸ ῥα δ ἔστ διαὶ: εἰλη μεμμένων.' οὐδόταν 

"δ ὑπέρῳ, κκούκει γ0 οὔγῳ, ΠΟ. ὑτέρῳ,ων συν οἰ ἬΓΡι ὃ πὐ " 

ἽΝ εἰσδτος, προεὸβ ἐσυλλοῇίομ, ΤῊΣ φδιλέτιο μῖπι ὑδέν 

ἐδίηρῖε ἔ ἐς Ισυϑλοῇομί΄. «οὐμν κααζην μὴ ληφϑέντ' “ποῦ “μέσ, 

ὃ 7Ρ  κάτε ἐχάτὶ ἣν 7 κα ταοοίαιν: ὁ ο Μὲ Γδσυλλογις μὸσ οἱ 

σνλῶν ἐκ προτούσεώμ εν ὁ πῇ δὲ συλλοῖίο δ ἐκῆὴ πρ τ 

δε , προτούσέ ἐ δΕΤ δε νπροτγϑε, σφ) Κι 17 δι ρὸν Ῥ δε προταῖ 

σᾷ «εἰδιύγ ατλὃ δ ἡ βλαρῖ ̓πρότοισ' “μηδὲν μόσχε κανοῦν 

αὐ, μὐτεάποι ρνεμέν οἱ Ἅ ποχὶ ΊΥ ἐπ ' ὲ β μησὲν κοινὸν 

λαμξείνον τοαστλλένιο Τί ρου δες ἘΡΝ ἔοι ΤῊ γϑρουντοὶ δ 



᾿ οὐπανερμουμδμσ' ὥςτι Ἁμπτέον Τὶ μέσον, ἐμ οἷν ὃ σιυ- 

να ψ4τοὶς (κου τη γϑθέσιε, ἐσέρ ἔσο, μου δε πρὸ Ῥδε πυδδος 

γησμεθσοε ΗΠ αγαΐενμεν, σι λοίξεν προρ εἴ μφφωχοινον: ἴστσ 

δὲ ἐνδέχεται δι χρ οὐ ἐφρθὰ ΤΩΙ. εὐ ὸΓ ΕΝ κάτ} ρής 

δριψήβι ̓  ἊΝ Ξ “κατα μι οἷν ἢ ἐζμφω κατοὶ το Γ. ταιὺ το δ 2 

χοῦ εἰρη μέναιλῥ ματοι. Φαμερορῦτι “ποίν Το; ὁ συ λογέσον, οἱ“ 

ϑαῖίαι γένεϑοω δγοὶ Ἰούτωμ τινὸό τη λθμμεύτων "ΟΡ αὐηὸς 

ολϑς ἡ εἰδγα, “σλείόνων σειροίππη πρὸς πὸ τε Γ ,ηὸ οὐ γον Ὁ ὙΥ͂ 

λό μει, ὟΝ ἐπὶ Ω" “τολλῶν.οχμ δν οἱ διᾷκ τέκοι “περαίνον τοῦς 

“σϑέν τι δγα "3 προφρημένων λ'ματωμφαγερῖ “γι τὶ ἡ ὃ νὴ οἱ εἰς 

Μ ἀδιύγαηον, δῷ δε ἘΡΩ δυεὶ 7ύ τῶν" παν Τίς δι ̓ δο 72 ἀδιμυεί.- 

1. πσέροόνοντ' τὸ μ Γ σδος συλλογίϑοΐ. ὀδιξοίρχοι ὅθ τὸ 

ϑέσϑνδφκνίουσιν,; ὑμὰῳ οἐδιωμ ει ηον» 4 συμβαῖνμ τῆς οἰντιφοΐ 

σεως τεθείσης, οι ἦον ὅτι ἀσύ μμμέζξον ἡ " δγοί μέρος, δυοὶ ηὸ γίνες 

ὅδε Το, ὁ τεριῆϊα ἰσαι ηοῖσ οἱ ρτίοιτ συ μριίξου τεθείσης: «ηὐ μκἰ 

ἂν ὩΣ γίνεαϑο Το ὁ περεήϊα ποῖ σ οἱρτίοις ισυλλογίζον τοι: νη 

δχσυ μρεβον εἰνοι πίω δυού μεῖον, δξ ὑπουϑέσιω; διεέκμυσιν. 
ἐπεϊψῶδο; συμβοαόνᾳ δι ἀπὶ ἀνχέφασ' ̓ ΤΤρρὀδιλιδεδω 

Ἰν ἦν συλλοῦ σε ϑβῥηὺ ὁ διέ ξοιό [ πεσιδαινα τλδνου πϑὲξ οἰρ χε. ἰγῤϑε 
σὶνιὡςεἐπεΣ τὲ φύδοι πνῷῶ σνϑλυϊίαμοι δάκτιχξ ἐν τὶ εἰς ηὸ 
ἐἰδου)οοτϑ οἰποι. μὴ ὀδὰξ ο αἰ (δ ὑοϑύσιω; δείκνυῇ. Ἰζεσὶ 
ὅιφις τι κί προτιρον εἴπρ εἰς γι δὼ ππεραόνονϊ ᾽ Ῥλυματ ; 

Φανεβ ὅν ἊΣ οἱ “γ 7 οὐδυνμ οι δθμῳ Πεμοΐ, δα 7 τ ἐσονῖ 

Ῥλϑμάτων' ὠσοὺν ολ δι οἱ θὲ αὐμο] ποίντς οὐ ἱ ἐξ ἰηρϑέσον ἐ “Ἐ} ἄπσος 

σὶδ δ Μ“Μ ἐσυλλοπερῦ ̓ εἰνέϊπρο; ἡὑμέτοῤλομιβια "9 “μεν. οὐδε ξες 

χυτιπβομε δῦ μο λοι. ἦ Τένος οὐηης ὑπρϑέσεων. εἰ 1 τλεθες, 
“συξσοίμ οὐηῤδάξιι ν(ἃ ποῦντον συλογίς μόν. »ἐναιβουίνεαθς δυα 
Ὅιων Ἴων εἰ ἀρημῆ, δι μείπων: 7Τώρυ ἡδφχρώντ᾽, δῆλον ὡς εἴππως 

τισυλλοῆεμ, ἐπιτελθγλ ἃ ογήμαιτ' “.Θ ἀνα εἰπόν αἰ οντέ 

Ἴῳ καθόλυ σνλλοῇεμύς: {τθ ἐψ ἄπωσίκ αἼηορλὰ νου ὁ- 



ῥῶὼν διέ, εἰναι: νὰ ηὸ καθὸ λυ ὑπῷ ἐοχ κυ ΝΊΚ κωθολυ ἡ ἐκ ἴσου 

συλλογεομ Ὁ Ἵ πρὸς τὸ προκείμελ ἡ Ἡὐλεηπον αὐτηίσεδικεὶ 

ϑω τ Τ μα σὶκ “ἡδονίω νου ασρυ δορῤαν εἰμὶ ἐν οἰξιωσεϊ ἐδον' 

ἘΠ᾿ Ο ςσέδο ̓ μμηροῷ τη πῦϊσί ὀχ έσοι, συλλοίί οί. εἶδ τινα ἡ 

δονίῳ εἰ μϑρ οὐ λλὴν, οὐσὲν πρὸς ηὸ προκει μενομιεἰσθξυπέν " ταῦ 

γίω ηὐ ἐξ οἱ αὐ χὺς λαμβαίνφ μαίλλον δὲ γίνετε φαινερον ἐν 
σοί σ᾽ δια, γροῖ͵ μρριοεσίν: οἱ ον ὅγε 775) ἰσοσίκε λοῦστ ἰκῶὴ ρὐτηρὸς 

ΤΠ καἰσεν ἰςῶ σοῖν εἰς γὐχένου ἠιόνα αἱ ὀρ; εἰ ἐν ἴδεν λυ 

θάνά τί Γ᾽ γβρνί αι τῇ ρ.Χ μὴ ὅλως ἀξιώσεις γωνίαις 

πρὸς τῶν ἐμικυκλίων- το πολιν, “πίω τ “τῇ Δ μὴ “πῶσοιν 

προρλεεδωμ’ τίω τὸ Ἰμήμαυτος: εὖγε δὶ εἰπὲ σῶν οὐσῶν τῶν 

ὁλὼμ 2ϑρν τῶν, (οἷ ἴσων ἀφμρυμίνων, ἰσοῖς εἰναι τα οι προς 

τος ἐ ζ; ηὐ ἐξ ὦ ἐέραθο. αὐντήσε τον ἐοὲν μὴ λάτεν οὐππτὸ τῶν ἴσων 

σα οἰφοφου μένων Ἰσοιλείτσεαϑο. φανερὸν οὖν 6τι ἂν οἵπτῶ 

σὶ διε καθόλου ὑπ ρχήν. “οὐ ὁ Τῇ γὸ μιὲν κα θολου ,ἐξ εὑποίν- 

Ἴων τῶν ὅρων: καθόλου δεί κν ὑοῦ: ηὁ διᾷν μέρφ ἡρῖς οὕπτως καὶ- 

κενορειῶς τί δὺ μὲν ἢ ηὸ συμπέρασμα, ἰκοεθδ λου,ιοὺ γτοισ ὁ- 

ῥοισοὐναῇον καθόλου εἶα: ἰδὶν δὲ οἱ ὅροι καθὸ Λου,ξυδέγᾳ 

τοῦ ηὸ συμπέραομα, μ᾿ εἰναι κιοιθολονυ. δόλον σὲ "οὐ 57, ἐν 

ἅποντι συλλοτγίτμω " ; ἀμφοτίρανὶ Η ηὸ ἐτίραν προτούσίν δ 

μοιρῶν οἰνοί παν "ἠνεαϑοτῷ συ μησέρώεματι. λέγω δὲ μον τῷ 
χατρρφου τέκν εἰ ἐνοι ἢ φερινχρκήν, ἰλλα τῷ να Πιαόαν κα ὑπ 

παρέρλου σειν: ἢ ἐγδε λομένίω.  ἐπισίεέ μα αϑς δὲ δά κοὺ τς 
εἴλλας ἐκατιγϑοίας. "φανερὸν ὅς πρὸ εὐ πρλῶς, πότι ἔστ "οἷς 

"πότε ἐκ ἐσθ, σωλλοτιεμιότ: (ΑΔ πότε δυιμαηορρὰ γότε τέλειος; 
᾽ὴ ὅτι συλλοεμονῦ ον’Τῦς, ,ὐγαβκαῖον ἐ χάν Ἰδεύρῦς καιτοότῃ 
ναὸν εἰρημένον τον δόῖης δνλό το πστῖσοι ἀπτόδαξι», ἢ συτᾳ δῪ οἱ 

Ῥιῶνο ΤΩΣ νὴ ἐπλοόγ ἐὰν μιλδγούμον "ρὺ αὐνων ηὸ οὐϑηὸ ὅθι 

πέρκημα γίνη; εοἷον ηὃ ἐ δυρώτε ἢ τ κ᾽ Ἶ δ) εξ οῶν γ δα ἡσγοὶ 

αι ἐκ ἔυδν γ' "πλόῳ ΠΑ μέσοι 7ὧν οὐ ῬΕΝ, σὺν εἰνου 



κωλυ4. "τού τῶρ δὲ ὀῦων οὐχεῖσ, αἰλλει σλείοισ εἰσίν οἷ συ Ἃ 

Λογισμοι. ἡ πολιν ὅτοῦν ἐκούσέρον 7ών δ β' διὰ συλλογιπ 

τῶν ληζϑή; οἷου "5 0Σ δεοὶ Τῶν 2 ξ': νεδΣ τονί,λίν ηὁ οἱ. 

δνα ΤῊ ζ 8.» δ ηὐμϑρ, ἐποῦοργή, πὶ δὶ, πρην ρθε: ῥ ἀλλοι (ἃ 

οὕχωσ αλόοισ οἱ συ λλοηίσμοί: “σλόω τοῦ συμυσερασγμοι 

πρό ὕξιν' οἷν σό, τί ἐς πορηδυς κρὺν γὸ γ΄ εἰδοιὼ μὰ “πλέοισ' 

εἐλλέ σι οὕτως μὴ ἐν δέ χα τοῖν γήνεαϑο δγοὶ “πλειόμων ηὺ αὐ ηὸ 

συμπέρασμα, ὡς δὲ ηὸ γ δεοὶ “δ ΓΕ οοἐδιόϊοιηον. ἔρω Ὁ 

ηὸ ὅ συμπσέρκαγμοι, ἐκ «δῆ οἵ Κ΄ ΓΖ. οὐκοῦν αἰνοίξκη τὶ οὐ τ' 
ὍΝ ἄς )λο προσ ἄλλο εἰλί φϑον: τδιϑῳ, αἷελομ. ιηὸ σδδὺς μέρος: 

το. δ σίλφκ τι πρό τέρον. ὃ ὄνηος συλλογταμον, ἄνα 

ἰι αἴον οὕτως Τίνες ἐχάν τῶν ὁρων' ἐάτω οὖν ηὸ οζ ἥ τως πρὸς 

κοὐ ιἱ΄. ὅξην ἐρατὴ ἐξ αὐ τῶν συμιπαέροισγια. ̓οὐχοῦι ἤηοηὸ τ κα 

ΤΥΑ ϑώτερον. ἢ ἄγλοτι ποιοὶ τοῦ τοῦ κα εἰ μδ ηὸς ἐκ 

ἄυς μόνων δὲν εἶν ὁ συλλοτἠαιδσεηὸ δὲ γ᾽ Ζ. ἐδ ἔχ τως 

ὥοτέλνινηὸμϑῳ, σ᾽ δ, λον-ηὺ δος μοι, ὕφουι τί κρὼ ὁ ἐκείνων: 

νρὸ ὅττο! ηὸ δ: τῶν ἀα- ϑαώτερον: "ἢ ἀλλότι παρα, τοὺν Τοῦ» 

κοι εἰ ηὸ μὲῳ ὅ τι ἢ τῶν ἃ ιὦ ϑούτε ρον, ἡ αλείοισ ἔσοντοιν οἱ συλ 

Δοισμοι ἢ ὧς ὀγεδέ ᾳ,γο τοιυη Διο αλειό ὃ ὅρων περαλνεᾶδ᾽ 

συμβαίμφ εἰ δδέλλο τι ποι ρα ταῦ τοῦ, τλθοισἐσοντοῦ. κου οὐ -- 
σύγει πο] οἱ συλλογίομοι προτοῤλλήλοισ: εἰ δὲ μι οὕτως ἔ χο] ὸ 

Γ προτν Ἂ ὥσαν ποιεῖν συλλογίομον, μαί πίω ἐστε εἰλημ 

μέμα, εἰ μιὰ ὀπτὰ χρτῖσ ἐκρύψεως," τίνος ἄλλου τῶν ποϊού 

τῶν χαεθίν: εἰ δὲ ἐκτῶν ἀτὶ μη ξ- οὐλλοὶ ἐλλότι γἔνη τοι 

συμπέρασμα "ἐκ δὲ τῶν γΑ 5 ' ουΊων ϑώτερον: "ἢ ἴλλο πο 

ρὲ ταῦ τοῦ, “σλείουσ τί οἱ συλλογισμοὶ κίνομτοε. καὶ οὐ "τοῦ 
ὑηρκο μένσ' αἱ τέχ 4" δ εἰνουξηου ἢ ν συλλογίσμον' «εἰδὲ μὴ 
γένετο ἐκ Ἰῶν Κ αὶ μασδὲῳ συμπέρασμα, μοίτέων οὐ τοὶ εἰλῖ 

2] συ μόαύνει νὴ μη ξ ἀ ἀρ χϑτεῖν ἡ ηὃν στυϑλο ἀσμον ὥσε 

φανῷ ὁεπσζσοι ἐγόφει ξις νὴ πῶς συ λλογιαμ εἴσον δυοὶ ον 



ὧν ὅρων μόνων. ̓πούηου δόγιτοσ Φανφοῦ, δῷ λον ὡς μοὶ ἐΐε, 

δύο προτοόσφωμ κοιὶ οὐ ρλειόνων οἱ "δὸς Ῥέσϑροι, διαΐο Ἴρο 

πρέσε!' θμβπηροσλα μβαίμο! τί: ἰ ἀϑοί τοῈρ ἐνττδισ' ὀξ οὐρ χρῷ 

ἐλέχθη, μηρὸς τίω τεολεωσίν πὰ συλλογιαμιώμ. φανφον ὁ τ 

ὅ Τί ᾧ δ᾽ ἐντῷ λόγῳ συλλογεσηκῷ μὰ αὐ τι αὐ εἰσὶρ αὐηροτοί 

δεῖς: δυῶν τήν «τοι ηὸ συμπσέρασγμο: ΩΣ ἰεὐριον: ἐνμο} τῶν ἀ 

γομεν συμυπί ρα σμοίσων εἰνουγικοίθον εἰνου προτοίσεις. οὗτος 

ὗ λόγος ἡ οὐ συλλελό γέροι ) πλέω τῶν ἀνοιξβαούλοον ἐρώτη 

κί πρὸς γίω οὖσιν. κα τοὶ μδὲὺ διω τοὺς κυρίοις προτούσεῖε λαμ 

ἱκανο μένων τῶν συλλογλημῶν, δζπσοίς ζσοιι συλλογεαμσ, ἐκ 

προτοίσων, υϑὼ εἰρτίων, δῤὺ ο ρων δὲ περυῆῶν. Ὕ ΕΥ̓ “πλεί-- 

οὐ! ὅροι τῶν προτούσέων. ἔσυοι δὲ κου τοὶ συ μησεροίημιοιτο. ᾿ 

μίσει τῶν ̓προτοσέων. ὅταν δὲ διε προσὺυλλο γαμῶν έραίνες 

Το, ἢ δγοὶ πλφόμων μέσων μμ συνεχῶν : ἴω, ηὃ Ἔ οἱ. δια 

τῶν Ἢ Ἅ - ηὃ μϑῳ λίθος τῶν ὅρων ὡσαύτως ἐνέ περί 

γρδσ' προτούσεισ: ἀγρῷ ἐξωϑεν ἢ εἰς ηὸ μέσον τειϑήσυτο, ὁπατο-- 

ῥειυῶτπτῶν ὅρος: κἰμφοτέ ρως δὲ συμ αΐν4 ἐλα-Πωείνο τα 

διαρήματο τῶν ν ρων: οὐ δὲ προτούσεισ ἴσοι σσὶς δύευ ςἼ μιαι.- 

ΟἿ ν νἐμενηο αὐ μα ἀεὶ ὦ ρίαν ἔσον")οἱ λιπερρῆοι αὐξναλλαξ. 

ὁτοῖρμ μὲν οὐ προτοίσείς αὐ τίου, περιῆοι οἱ ὁ ρθε. ὅταν δον ὅ 

τοι αὐ πίοι, περιῆα οἵ προτοίσεις. μια, Ὁ τῷ ὁ ὁξῷ μία, 

ρον Τίϑετου πρότοισίᾳ, οἷν ὁσαυϑὲν οἷν προ τεθῆ, ἣ ὅρος! .ὧτ- 

τὶ ἐπεὶ αἱ μὲν, αὐρ τίου: οἱ δὲ σεριῆοι ὦ ἡσοῖν μἐνοξ αν περαλ 

λοί Π4ν τῆςοὐ τῆς προ τέσεως γενομάγησ: Το δὲ συμιπεροί- 

αμιοῦτος, ὑκότιτεωδαιὐ τυ ξ4τοίξ,ν ὁ ὑπτυπροτηουδὶ ἀροισ, ἢ ἔπι πρὶ 

σοὸς προτούσεις" νος δόρου τορος τυϑεμέμου, σὺ μπσεροίσμιεπος 

ρος τεϑη σαμεν! ἐλοῆϊο τῶν προῦπσθιρ χομντων ὅρα προ; 

μόνον γν ηὸν ἔφρυτον ὅρον οὐ “ΤΌ Εἰ ἢ συμπέρασμα, πρὸς ἡ]: 

βάλλοισ᾽ ποίντοισ. οἷον εἰ ηδ ὃς Ἢ γ᾽ πρόσχαι "δ δς, εὐϑυς 

καὶ συ μισεροίσματοι δύο πρόσ'κ4το" τό, τι πρὸς ηὸ δὰ πρὸ ηὸ 



πρὸσηδιζ, ᾿ ὁμοίων δὲ κεἰ πὶ ὟΝ ἄλλων. ̓ κὸν εἰ Ἔ μέσον δὲ 

"σαρεμυπέπτιι, τ οὐὐ ηὃν Ῥοπον: πρὸς ἔνα Ὁ μόνον οὐ “πόα 

δε! συλλογέσμον. ὥςτε πολὺ πλέω Τοῦ συμιτσεροζημουτου νὴ 

ἐδῦυ ρῶν ἴσα ΔῈ προτάσεων ἐπεὶ δέ χομεν περὶ ὧν οἱ συλ 
λογίῆμοι, τσ πτόιομ ἐν ἑκάσω, λῥμμοτί, τιρὰ “σοσοιχῶ ς δείκμυῖ, : 

Φανερὶ ὑμῖν ὅ ἃ ποῖον πρόβλυ μια χελέτον. (Δηγριον δὐεπσιχεὶ 

ον πὸ ΔΕ δ ἐν πλείοσι λθμασὶ λόγια “πρλάῤγων πτωσεων τὲ 

ῥον δ μένον, ῥᾷον: τ δάν ἐλοίήίοσι κοὺὶ δυὶ λαιἤἥονων, δυσυσι 

λάρηντο τερον μϑὼ ὀυν και ταφφα τέκον ηἢ καθόλου, δυοὐ, ΤΩ). 

πρώγου ἀϑμιουτοσ δέκρυτουι μόνου: καϑ τού μομδοχθδ. 

ηὸ δέ σερντέκον, δεοὶ “τ ἀξ καὶ δοὶ “τῷ μέσου - καὶ δγα μϑῷ 

97.) ἐὗ, » ον γᾧ σ᾽ “οὶ δὲ γον! μέσον, δ χὺ: « ηὐ δὲν μέρ καατοῦ 

Φατρκον, δύοΣ “τῶ οὗ καὶ Σ δυ ἃ σχῶ ἐσφί. που. μονεξγώς μδῳ δὺ οἱ 

72 οἴ. ιχος δὲ δγοὶ ἐς ἐρξίγου.υὸ δὲ σερετθκον ηο Ἱξεῦ τοῦ μέ: 

ρος, ἐν ἅποωσί τοῖς λόμάσι δείκνυται εὐσλὴν ἐν μϑῳ τῷ ἥρω 

Ἴῳ, κσπαξ. ἐν δ χῷ' μέσῳ Χο ἡ τῳ! ἐσίϊῳ οὐντῳ μϑ, δέ χθτ 

ἐν τῳ δι, τριχὸς’ Φαγε ρύν ὄν ὁ γί ηὃ καθόλουκαυτηϑρικὸν, 

κατούσικδνά σοι μᾷῳ. χελεππῶ τοῦ ον «οἰνασικινοίσουι οἱ, ὁ ϑον. ὃ 

Μῶσ’ ἴσαν δέν αι ροῦγτι, μϑῳ πὰ καθόλου τῶν ἐν μέρ, κατ 

ςον το δὴ ἣν μυδεν καὶ ἣν “ν!, μὴ ὑπορχν, οἱνβ οητοίό: τον 

τῶν δὲ μϑι, σεν! μὴ, ἐν «ὦ πασί τοῖς χόμασί δείκνυ τον οὐ ὃ 

μηϑεμὶ, ἐ ἐντσις δυσὶ: "πὸ αὐὐηὸν δὲ πρόππτον κοι ἐπὶ “δ σέρη-- 

χρόθίυ:. τοῦ δ εἰ παντὶ κρὰ εἰ τινὶ, ἀνήρατο! η δξ εἰρ χῇ συτο 

στο δῶν ἐν δυο λυμιασίν. ἐπὶ δὲ τῶν ἐν μέρφ μον ἰχθτ' ὶ παντὶ 

Ὁ μηδενιλείξαντοε ὑ παρέ χᾷν καποωσιμαζον τ ὃ ὀξαίω τοὶ ἐν μέ 

ἊΣ καὶ ἊΣ ἐν “σλεέέοσ! λόμασι κου δϑοὲ πσλειόνων πρόπώ 5 
σλωσ τὶ, οὐ διξὶ Λανϑοΐνᾳν Ὁ ὁί οὐνασίιΕυοίσον! μὲν δά 
Ἄβ λων δ) καὶ ηὁ καϑ λου δὺ οὐ τῶν ἐν μέρ: ΕΔ τοιῦτον ὅγα 

(ἐν κορθο,λου: κευτουσ- δυο σοιδοῦ κ ὅν δϑος “ΟΝ κοι τοὶ ὁ μος 

τρῦ κοθόλου. δεζκείνων δὲ ταῦ το “ξεν νά μια δὲ δῇ λον ὅτι ποὺ 



ηδόνα σϑυείζ4ν ἄς 1 κατοισίς θυάξφν ὁζον. “τὸς μϑρ ὃν γυϑ 

ναῦξο συλλοτίημός, Κρ δυο "αύσων ὑρων οἷ προτόσῳων το, 

πῶς ἐχουσῶν Ὥρθοι ἐλλήλασέτι δἰ “σοίον προβιδημα αι ἐκεί 
σῶν δόμου Τί, μ πτόιον ἐν πλείοσι κοὺ τοῖον ὃν ἐλοι Ποσί δεῖς 
νυ Τοῦ δόλον ἐκ ββεἰρνμένων: 

ΠΈΡΙ ΕΥ̓ΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΤΜΗ͂ΜΑ 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: 

Π ςσὲ δύ ορησῦ μόν οὖ “τοὶ πρὸς ηὸ τιϑέ μενον ει ὀῤων μὲ 

γῶν νοῦ δὰ ποίουσ δου Ἀηλψο μεθα ποὺς «στοὰ ἐκαςον αρ- 

λαῖς, νι ἤδρ λιειοτίον: οὐ μόνον Ὑξίσως λέ ϑεωρόν γίω ἡδύς 

οἷν ὮΝ συλλογίημῶν, αὐλοὶ ποὺ πίε διώα μιν ἔχειν “Τῷ “πο - 
εν. οἱ πταν των δὶ “Υ̓ ὄν τῶν, τοῦ μδρ ΚΣ τοϊοιῦ τοι ὥστε ἰκ το 

μηδὲ μὸς οἱ λλῦ κοτηο ρέ ὧδ᾽, ἐλθών (ἐκ ϑόλ  νοῖ ον, Κλέων 

φιδὦ Καλλίας: "οὗ ὡ ἐκαϑέκαςον ποὺ αὐαθεαν: ἰκωτοὸ δὲ σοῦ 
τῶν ἄλλα, γ(οζῷ ΥΣ οἰνθρώπτος ν(οἷρ ζωρον ἐ ὑκζτερον τούτω: 

2}. τὸ ὁ δὲ οὐὖ τοὶ ἐδ κοιτόδλλων κου ΤῊ ϑρέϊτοε εἰκατοῦ τοῦ 

χὼμ δὲ οὔ λῶ πρότερον οὐ ̓κευστῆιγο ρ τορι: υτοὶ δὲ ποὺ ουὐ τοῦ ἀλ 

λων κοῦ οὐ τῶν τ ἀμ ὲν οἷον ἀνθφωππος Κάλλιου - "νοὴ ὀῤθρώ 

τσου ζῶον. 51 μϑῳ ὁ] ἔνιοι, δ ὃν τῶν κα ποὔδενος πέφυ- 

κελέσειϑορ, δόλον: τῶν ΡΣ ρὐάθη τῶν φαδον ἐκαρῦμ ὕξ1 “π0] 

οὔττον, ᾧττί μ᾽ κα τη} ρέϊόλο κατοῦ μηδενόσ': λίῳω ὠςκα 

τοῦ ὁ συμβεβηκός. Φαμν ὙΣ ποτὰ ἐς ἀϑυκον ἱκθμοΣῶ - 

κροτίω Εἰνοῦ! : κρὸ τὸ προσόν, Καλλίαν: ὅτι υἱὲ κοῖς ἐ“πὸ “ὃ δὲ Ἢ 

γο) 'πορϑνο μένοις. ἐσούτο πρὸ τί, παρίλιν ἐροῦμεν: γώ λἴςω 12 

"7 κείμενον: κοτοῦ μϑρ διω τούτων, οὐκ ἤδη εἰπσο διε ξοα 'ζεξ, 

Τρ γϑρού μενον ἕτερον: -αλίως εἰ μὴ καὶ τοὶ ὁ δύξαν. ἃ ἐλλὰ τοῦς 

Τοῦ »κατούλλοον “οὔ ; δὲ το καϑύκ ασο ἱκατόλων, οἰγλῖσε 

ρα, καιπβκείνωμ. "τὸ δὲ μεπκξν, δῇ λον οὖσ οἰμαβοτέρωσ' 

ἐγδύλε τοι. « Τρ ΥΣ κρὼ οὐὐτοῦ, ἱκατῴλλων " "ρὸ εὔλλοι κά-- 
τοῦ χούχωμ λελθίσετορε" εκρὸ σα δὸν οἱ ΕΥΡΙΙ Υ ἑαἱσίμες 



εἰσὶ μαίλισοι περὶ Ἰούχων . διῶ δὲ τοὺς προτοίσε!ο, “τέοὶ ἔκα-- 

σον Τούτων, ὅ τῶν ἐς λεμβανᾳν. ὑποτιϑέ μένον ουγηὸ πρῶτον, 

δυποισ οθσμμοισ' όσα Ἰδύο τοῦ πράγμοιηος: Εἶ τος μετοῦ3 

", ὅσοι ἑ σεται τῷ ἢ πραϊμωτι: επρὸ πιόλιμ οἱ σ᾽ ηὐ πρδίμα οἶκο 

λουϑέ.(Α ὕ σοι μι" ι ὀνδέ χε αὐ τῳ! ὑπούρχήνιο ς δορῦὸ τὰ ἐγσὲ 

χετα, ὅκ ἐκλινπρόον. δια τδοντετρεφῳ ηὃ σερητήκον: ἀν 

“τον ὃ νὴ 25 ἑ-πομέμων ὅσοι σε ἐνπῷ τίῤθε ὁ σοί ἴδ αἰ, μρὰ ὃ 

δοί ὡς συμξεβηνιὀτοοίς αὐτκλϑφείτονν “οἷ, Ἰούτων, πῦτα δοξα 

“ἡκώς! εὐιρῖς ἼΤΟῚ οὐ, Ἰκοί τοῦ Ἀηθείοῦν - ὅσῳ μὴν Ὁ δ πλοιθνως 

τοί των ἀππορῃ χίς, θυ τον ὑβετωι συμπσέροζημιο τι οσῷ 

δύλο ἐληϑε φέρων, μάλλον εἰνσοδείξᾳ. δῷ δ ἐκ λέν, μὴ τοῦ τὶ 
νὴ ἑπόμενα, “ἐλλῦσοι ὅλῳ τῷ πραγμωπεῖ (ποτοαι"οἷ ον μὴ 

γί τίν! εἰνῷ. οὐλλά τὶ παντὶ ἀνῷ «τσέτοι!" δε ΡΤ Υ" καϑό- 
λῦ' προτοάσεων ῦ ὁ συλλογέσμεος' “ἐδγοθέτον μὲν ὀνντος, ὀδηλου 

εἰ καθ. λδ ἡ πρότασίς. -δγωρισμεεγου ἡ φαμερον. ὅμοίοος δ' ἐν 

λέικσίον μοί : 6 αὐ ηδξτσέτοος ὀλοιεαϑαὶ τὐρεἰ οι μένη αὐνγίδρ: 

οὐ ὸ σὲ τὸ ἑπόμενον. οὐ γλιηπρέον μὴ πον » ὑπέαϑο' "λέγ ῳρ σδοῖον 

εἰνῷ “πᾶν ζῶον.ἢ χ λιδυσίηοισθῤδοιν ἐπηρηίμιίω. ὑπ Ἐπὶ μὰ 

γον οὐἰκολουθέϊν καιθοίπσερ τρῦρ ροτοήνομιεϑο' "σὺ ὙΥ ἄχυσον 

ϑεῤτερον. κρὴ οἰδυι ατον: οἷον πώμτα λυδν εἶν οἱ πᾶν ζῷον ἢ Ἡ σὲ 

καμοσειῤίω, ὥπαν εὐ ριθόν ἀλλ ῷ ἐπέτοι ἐπίκείνου Ἴῷ “θέν, 

1ὶ λέφετα. εὔχὰρ δισπόενοσ περιέχῳ τοῦ ἢ ὑππτοικείμεενο 

ᾧ πὸ ἑπόμενα διῶ λωβέϊν. το μὲν μι} [μαὐόλυ αὶ εὑπόμενα,ἡ 
μὴ ὑπομμεναν, οὐΐε, ἐνκε χως τον ἐν τούτοις εἴλιωπτο Υ̓ 
ὧν ἐκείνοι σ' » ὃ σοί ΤΣ ξώῳ, μον ὀῤθρωππτ ἐπέτοι Ἰοὺ ὅσοι 

μὴ ὁ πορχᾷ αὐσουύ ως τοὶ δὲ περὶ ἐμ υφον Ἰδϑα λινπτέον. . 
Ὁ εἰ ἥα τα ἐΐδεει Ἰδυο πῶ ρα; ηὸ στ. εὐνοίγίι, Υν 
χοὶς ἑτέροις δεσίν, ̓Ἰδεοιγπῖα, ὑπέρχορ οὐ δὲ δὰ πὸ 
μαϑὸ μου ἐπε Δεκτίου οἱ ες “Τέτοί! ηἢ πέρι λό μενον οἷον ζώῳ, 

οἷς τούτο εἴνῦ ρερ“ποτ' οἰνάτγκίι μδρ εἰ οἰνῷ εἰπκολουθεϊ ηὸ 



φιϑον μὰ Τούτοις δ ποσίν οἰκο λουθεῖν «οἴκει ΓΗ ὁ ταῦ τοῦ τῆς 

τὸ ἀνθρώπου ἐκ λογίρ' λμηείον σὲ μοὶ τοὶ ὡσίτὶ ηὐ “πολὺ ἐ- 

πτόμιενος μοὶ οἱ οὐ τσέται: ΟΥ̓ ΤΡ ὡς ἐπὶ οὸ γρλὺ προδλημάτων, 
ἐν συ λλογίσμιος ἐκ δὴ ὡς ἐπὶ ηὀγσολὺ προτοέσεων ἡ πασῶν 

ὴ τινῶν μοίον γϑὲ ἑκαςου γὸσυμπόρασμοι τρόες ρ λρῶτ ἔχ 

τῷ ποῖσίν ἐναύμένα, οὐχ. ἐκλικσίύογιὐρ ( σὐζή συλλοχσμος " 

οὐ Το ν ἂν ἡἀχέίαν, ἐψησῆς ἑπομένοις ἔσυζά δῴλον: κα τοῦ σκινοί 

ζῳν μϑ ὅν βουλομέμοις, μιατοί τίνος ὅλου, Τοῦ μ δ κατασίενα- 
ζομένου, βιλέππέον εἰς τῴ ὐππτοκεί μενευ, καϑῶν οὐὐηὸ τυίχνᾳ 

λε}9 μένονιοὗ δὲ δῷ κρυτη γόρειαδ ὅσοι σούῳ ἔσππετοε: ΤΩΣ 

πρΤούτωρ! ῥ τον δν» εὐνάβαι ϑούσέρον ϑορτόρῳ ὑπανερχήν"ἰνν δὲ 

μὴ Σ παντὶ οἰλλὺε χένὶ οἷς ἔπέτοοι ὑκοίτερον εἰ ἐ ύτετε- 

πων Τουυηὸν ἔτη εν αἰίρι τινι ὑπουέρχάνιδτοον δὲ μηδενὶ δέμ ἀν 

ποέρχφν. “ᾧ μϑ οὐδιᾷ ὑποέρ χῳν εἰ εἰς τοὶ «“πομενοοὺ δὲ δ μὴν 

ποέοχάν εἰς ἢ μὴ ἐνδέλετοοι ὦ τῷ ποιρϑναιε) δὲ ὑπό ρχῴν, εἰς 

νος ὑπτά μενα. τούτων Ὺ ὄντων ΠΝ οὐὐ ὟΝ προτέρων οὐ- 

δεν ἔγθε χετοιϑοιτέρῳ ϑεΐτε ρον ὑπαὶ ρ χήν: γένεται ΝΣ ἐπὶ 
υϑῳ, ὃ ἐντῷ πρώτῳ λόμιροτί συλλογιημιόρ! ὁ ̓πεσὲὶδ ἑὀυτᾷ μὲτ 

στ" ἐὰν δὲ τὴρὶ ΠῚ ὶ ὑπορχίν, ᾧ μὴῳ δῷ ὑπο ρχην οἷς ἔπε“: 

σούειῦ ὃ, μὴ ὑπέρ χά, δ μα ιὼ αηὸν οὐ τῷ υπποΐ γᾷ «εἰ νῷ τὶ 

Ἴζχων θιητουν ηὸμ, οὐνοίϊίη τινὶ μὴ , ὑπίρχάν' μρίλλον δσωσ 

ᾧ δέσω 8 λεγομένωρἕκειον φανέρον. ἔσω Ὁ πὸ μὰν ἐπ ἐγ 

μένου, τίῖ α ἐφῶν ὙΝ οἱ ες αὐ γὸϊτττοι ἐφῶν γ᾽ ἃ δ μη ἐγσί 

Δί τοῦ οὐὐ τῷ ἢ ὑπίρχῳ ἐφῶν Ζ΄. “πελιν ὃ τῷ ἔ, τοὸ μὲ ὑποίρ 
λοντα ἐφοῖσ ζ- οἷ ς διοιὺ χὰ ἔτσετοαι ἀφοῖς τ, ἀ μὴ 

ἐνδχατορ, οὐ πτῶμ ὑπο ρ χήν 
ἐφοῖς ΣΝ 



Τὰ ἑηέμε 

) να τῷ: Ε- 

κίνησίσι᾿ 

ἱ νϑ πα κα 

τιξφυ σέν: 

ἀνέ μιτόσὺ 

᾿ σὸς ζωπ ηὸ 

Οἷς ἐπὸ μιφρρς κατοφαήικ᾽ ἂν ἀ. " ὧν ΠΕΣ ᾿ 
μν., δ ων. 1 " ποτ ὐναΝο ἡπιυυσδιλυλει μεύπο σείων ασποπε.τ..ς ᾿ - ᾿ δ Ετὺ [Εἰ ἐς, 

" 39 λ 3 22 δ, ἢ χἱ 6 ͵ 

λφον "ἈΚ οι τοῦ ρα" ΤΗΝ 6ἴος: Ευγρορία ἀδοξία: τικνίαοκοεπρετ Φίοτιο τρί ζωή: 

ΤΥ10 ηὐδεάλρα μμαῖο “πίοΣ ὀὐγροίας προτοσεων Δ" “διανοεῖ ἡ " τς 

ς- "πρότασ' ἐλουσοὶ κατοτορέμὴ ηὐοὲ δ πο ϊαῦν. ὑπρκό μὴν τὸ ἜΡΙΣ 

σὸν. ηὐ ὃ θ᾽ οὶ ἐπέ μὴ τῷ δεηοῦν, οἷ τ ἐπε τὸ εξ ὃ δι. τοὶ αὐ θ΄ρίοε 

οὐ (Δ “ποίλιν ἢ, Ὁ τοῦ ἐηόμδρα τῷ, τ, ηὸ ὃ,ἢ, οἷς «πῷ εὐ, ξ ηὐ ἢ 

8 , τοῦ οὐ τρία, οὐ ΤῸ, ενοδῆ ἦν συζυγίαν. Ὑτν οὐ ρα ν ζ, 

ρος, δ, γ»δ.Ψ ἢ,Ρη, ὧν αὐ μδρ ἐξ σευυΐσαιντου "ἡ τρισυσι συ 

λο[ομιθννοιὶ δὲ, Γ ἅπερ ζ, γ}Ὲ 1 , ἐσύ σοί]: 



εἶ μδ οὖν τοῖν γα Τὶ ὑρθῶ τὴν χῖν! τῷ ἶ οὐν αι "δ σαντι 
πῶς Ὁ ὑπούρ χέν ὁ μϑῳ Ὁ ζ παντὶ τΊτ τῷ δὲ γυπαμτὶ ηὃ 
δ δὲ ὦρσε “ποὸνγὲ τῷ ε ηὃ οζ εἰσ ηὸ γ μὰ ηὐ ἢ τούνηὸν, οἷν σα ἤτη 972 

: τῷ τοὺ ἐ ὑποῤ οχήνυτῷ μδρ Ὁ Υ νὴ ἄ! τ πὸ δ παρτὲ 
ρἐπολουθέ εἰσ ηὸ ζ δι τὸ 2. ταῦ ηὖν, οὐδενὶ τ ξ ηὃ ἐΣ ὑπ ρξᾳ 
ΤΉ . “ΤῈ: Σ Ὑ οὐντιερέφ οὐ σερυτιδνοι 
αὰ ὑξ  ταυηὸν ἴδει ΔΝ ζ ὑπώρξᾳ ὺ οΣ εγὸ σὲ Ὁ πανὶ τῷ τ: 

πόλιν εἰγὸ β' "οὐ ηὸ οτ' ταυηὸν. ἐδεν; δ ξ οὐ ἃ ὑποίρξ4, τὸν 

β' τὰ μὃῳ ἃ πῶν Τί οὐ δὲ ἐφῷ ηὐ Ὁ ,ἐδον! ὑπσοΐρξ4. τονηὸ ἊΡ̓ 
πη ηὸ β᾽΄ ἡ δὰ ὅδεν: τῷ τε ὑπσήρλαν' “εἰσὶ γὸ Δ᾽ ποὺ ηὐ 

τού ηδν, ηὸ οζ ΤῊΣ τῷ ξς οὐ χῇ παρ ρξ 4 τῷ δὲ ἢ ἥ εὐχὺ πο ρξ4 ὃ δ! 

ὅγ, οὐδὲ τῷ τ δὲ η ἐς}ν ἱηδηὸ ξιώφτι τινὶ πῖτ ζ οὐχ“ 

ποίρξφ δὲ χτὸ ἢ (Δηὸ μ᾽ ταν ὸν, ὑ τέφρα μένος ἔσοίξ ὁ σύ, 
λογτσμορ: ,ηὸ μδρ δὴ τῇ ἃ ὑπορὲ ξ4 πον Τί: ΟΣ "τῷ οἷ: 

τὸ σετ, πρ πεινηὸ Ὁ ἐν τα βηδ δὲ Ω πρ' τ παντὶ μϑρ ὑκ 

εἰνοίγραν ὑποόρχήν»τινὶ δεδναγχι: εδε οὶ γὸ ὸ εἰνγιφρεφν Ἰίω κα 

δὅλυ κατα γοθίοιν τῇ κοιτόρ μέρον: Φανερονν ἦν 552 εἷς τοὺ 

προφρδρα ΘΛεπτόον “κατέρυκαϑύκασον πρόδλημα: ,δϑοὶ 

τυύτων ΥΡ Κπορτς οἱ ἐκ αν ἐλ ̓  δέ δὲ μοῦ Νὴ ἑπομέ 

νων νὴ οἷς ἐπτετονεῦ ἐποισῦν εἰς το πρῶτοι γοὺ πὸ ἐς αϑόλου μοζ 
λισο ἐπε βλέπ “οἷον τ μ “Ἐιμᾶλλλεὶς ἢ ,ζ τζ εἰς ηὐ ἦ μόνον: 

12 ἡ ᾧ εἰς οΣ χὰ γ' ἢ εἷς γὸ γ1 μονον»εἰ οἱ ἡ Τῷ ς ἱπιρέρχή γὸ 

Ω ΟΔγῷφ πῶς ὑπό εἰ δ ηρύτῳ μιὰ τε, ἐγ ρεϊ τῷ ζ 

ἐσέϑα εὐ (μοι ως δὲ πος ἐφῷ οὐδ ὃ οὐκο ΔΥ θέ, σίως πτέον . εἰ 

μϑῳ ν γἷσπρώτοιϊσ, οἷ "χοῖσ' ὑαϑίεένοα ἔσεταε". τ ἰ δὲ μὴ 

πούστοϊς,οἐλλοὶ "εἷς ΑἹ 8 τοῦΐν τοῦ ἐγχθ ρει Τιδῇ λον δὲ κοὸ ὁτί ὅγε 

ΝΥΝ πριν ὁ ὁρῶν μοὶ κω δώο προτούσέων ἡ σκέψις. «ποὺς δγοῖ 
προφρημλῥων ̓χυιμούτων οἱ συλλοσήφμμοι ἡ ποόν τετιδιεί Κυν τρα ̓  

ὁ πο οχάν ὑδῳ ἜΗΝ ΚΣ ς τ ἃ ὅτων ΤΚ πρὸ ζ ταν ηόν χά 

ληφθεἼ3ηο δος μιίσεν. ἔκρα ο ηὃ , ΤΥ ς τι ἄνί ἐγηδπρῷ - 



: 

ηδν δῷ (μαι τὶνὶ δὲ ὅταν ἢ (Δηὸ ἢ ληζ 8, τανηλγ γι τ ἢ δ νϑΐς 

ες λδιιαυ μέσον γ᾽ ηδ ἢ ἡ εένεθ, μηδεν! δε, ὁτοῖν ηὃ ) ηδ ζ 

τανηδν' οὕτως ὃ Αι πὸ πρώην μου τὸ μέσον «τὸ δ πρώον, 

ὅτι δον! τὶ ὑπο χᾷ! ηὃ οζ εἰτστρ ἐνπισρεφά τ σέρητος . 

ΧΕ “σαν τὸ τῷ τ “85 μέσον, δι τὸν Ἰῷμα, ἐσεν!. πῷδε, 

πον; ὑπέρ χφ' “χήν! ὃ μὴ ὑποίρχ, ὅτ Τὸ Ζγὐ υὐῆταυ τ᾿ μ]Ὁ Ὁ ) 

ηὁ ζλαηον λὐμαηὸ μδῳ δὶ ας, ἰϑενὶ τῷ ἡ ὑπο ρξφ δὲτ ὑπρρτῇ 
"τ. φανέρ ὑνὺ τί δε προφρημϑων χυμιοίτων οἱ σύλλο' 

Παμοὶ “ποίμ Τί: “δῦ Τί δι ἐκλεκτέον ὁ σοί πᾶ σθε τούτο: δυοὶ Ἷ 

μεδένο Πνε ϑβ'συλλοίομ, δξ οὐδ. "κατούσ᾽κἀυοίζ υϑ ὴ ὁ δον, 

ὄχ ἦν ἐκ ᾿ἐτρμδῥων.ἀτρσεί δι. ἐνδέχ(η. δυο “δ ποσίν ὃ 

Ῥυμϑβώων. δέκ τῷ μα ς ὑπάρχάν, τῷ ὃ μὴ ὑποίρχάν. φανερ } 

ΐ΄- (Δ οἱ οἴου! μαόψεῇ ἣὟ κατοῦ χοὸς ἐκλοιτέ; οἰχφεῖ οἱ πρὸσ ὴ 

γρ!έν συλλοπομον. ἰοΐον, εἰ τοῦ ἐφομᾶρα ζ ἑκαπέρῳ τοῖν το ξην, ἢ 

οἷς ἵππί) γ» α,(Ὁ ἃ μὴ ἀνέ χἹ τῳ" τ," τ ὅσοι πάλιν μι ἐο ρό 

ἑκατέρῳ ὑποαίρ χάνο Ἂ ὸ γίνε συλλοῇαμοι δα γού των: «Εἰ μὰ δ 

τοῦ ἐπόμϑρα τοῖν τοί οἱ ον τδιξ κα υ .Ἃ τὸ μέσον ΤῊΝ λθιμα χα, 

Ἵν τορικοῖς ς ΔΟΥ ἀμφοτίξ χοῦς προτούδ᾽ π ἐδοῖςε πὸ οὐ ἃ δὰ 

μϑ ἐνδέχεϊτῷτ' ὀλοὴ Γι τὸ ϑενὸ πραϊλλῆμα σερντεναὸν ἔτ 

προ δ ἔλα“ἢον οἷ, δέον πρότασίν εἰ δῦσοι μβ ἡ ἐνσί χιῦ ἑκατέ- 

κῳ οἱ οΥ ηὸ ΠὴΆβ ε ηὸ 5᾽ φέρη τικρὰ οἰ μιφότεραι οἱ  προτοΐσ, ἢ ἤ 

ὁντῷ πρωϊῳ᾿ ὴ ἐν τῷ μέσῳ λόμμευτι ἔσως δέδωμῶε ἔσυκε συλ, 

λοιοιύς: δέρλον ὃ νὴ ὁποῖα τοῖν τοῦ ληπτέον τοῦ ιρυτος ς πδ πίσκε 

ΝᾺ ἐλθπεϊαϊ τερο. ἐναντίς ΟΣ" πρῶτου μ - ὅτι 11 μέσν χαί 

ον: " ' ἐπίλενμενὺὴ ὃ μέσον δ χο Τέβν: “αὐ τουτὶ διά λει ρῖ θτα 

ἔν ὅσος συμ αόμᾳ γένεϑ, συλλοομὶ τ λυφϑή ἔναρτί 
ρὲ, ἢ μὴ 1 ἐγδε λόμδμ ει, τῷ αὐ τῳ! ὑπέρ, εἰς τῷ προφρημόν ἃ 

“ποῦν Τοῦ ἐἐναγβήσεϊ Ἐπί: οἱ οὕ εἰηὸ Ρ̓ δὲ τὸ ζς ἐναντία, καὶ μὴ ἐν 

δέχ" τα οὐν τῷ ὑπώρχ, ἔξοτι μδρ δ ἡούχων ληφϑέντ τ ρυων 

γιαμός: ὅπ ἐδανὶ “τῷ τοὺ ας ὑπώόρχᾷ οὐὐγοιι ὁφ οὐ. οἰἰγοὶ ἐπ 

π 



Τὴ προφρημδῥο Τοηρυνὰ δ ΕΣ δ μδῳ ἃ ὥπανπί, πθὺε { σε 

ν [ ὑπό ρξφ ὡρτοδνοί πο ταν ηὸ εἰμ "Ἢ Ρ χινὶ τῷ 9. ,ηρρ λέν εἰηὸ 
δὰ ἢ μα ἐ ἐϊωρᾶ τῷ οὐὐ χα πορείᾳ ὅτι ΤρῚ ἐπα τ ὑχύτανέρ 
ξ4 πὸ ανκν δὴν μέσον σοῦ ἀβ μισοηδ ὴ δ δ᾽ τὸν ἃ “πριν τὴ τῷ 
"8 ἢ όδενὶ ὑπο ρξ4 ὦ ὥς τνοίγκη ηὐ ἢ τευ ηόντιν ἐν "7 η δι, δὰ 

μὴ ἐνδέχ ϑ ηὸ Β΄ δι ἢ ἢ ρῦ οὐὐ τι ὦ εἰ ποίρχ, ὅσ ὲν διαφέρᾳ, 

) ηδ ἢ τῷ “ἰνὶ Ἰουυγὸν 9.7 ποίνταιν ἀἄλεπε ἐν τῷ Σ "ποῦ μὴ 

ἔνδοχόμδμα τῷ ὧ. ὐσάρχ' Φανγεῤ ἦν ὅτ ἀξ αὐδὸ μ΄ οὔ 
ΓΡΣ Ἢ ἐσισλέψε, ἐδὲὶ; γ(νέϊ συλλοϊίημός εἶ; ο 5 Ὕ ηὁ Ἢ- εὐρν 

χέει 1 οὐηόνητνι ηα “ (ἢ τῷ 9 “δ. Ὸν συλλοτγίομα εἰγεῶ δὰ Ἰοὺ 
ἑώρα 'συμροόνᾳ δὰ ηοἷς τῆς ἀσισκοηρῦσι προσ σηβλέτί αὐγην 

ὁσὲν ΗΟ ἀἰνοιεοιρυς, δυοὶ Ῥ  λανϑα γραὶ Ὁ Ἰαυ σατο τῶ 

Ρ' δι 8 τ Ταῦτ δ Ῥοπν ἐλθυσὶ (ὦ οἱ εἰσ’ ὁ ἀδώνουτὴ ἐππότ 

γοντ' συϑλοίίσμοι, Τ ἐ δωκε “ΔᾺΝ ὅγο] γένον διά ἢ ἑπομεῦ τ 

"ἡ οἱξ ὑπίλέκατερν. “(ν Κὶ οὐ "ΤῊ [ ὑπίσκεψι ο᾽ οὐμιζβοῖ γιὸ ὴ δε 

νύ )δλφοτοξς, ὅκα σδϑοΣ “Το οὐ διυν Ἵν ὙῈ} συλλοισοιϑϑλιοι δ) οὶ ἢ 

οὐ ὁ δ᾽. (Δὲ δυοζδωνοζῖν, ὡ ἐδφοτοξα ὁδοί τὸ ἄ ξύδενὶ τῷ ξυ- 

πώ ρχφκεϑω ὸ πνὶ ὑπώρχ ἐκεῖν, ἐπεὶ ηδ Ρ' πρντὶ ΠΕΒῈ ἃ, ηδ 

ἜΧΩΝ ἐἸῷς ξδ΄ χρὶ τῷ « τ οὐ ποί ρξφ αὐ δεν! ὑσμρχ' »παϑχὶ 

57} ΤΙΝ ὑπιέρχῳ εἰρ μηδ! Ἰῷ ἢ πὸ ὑξ ηὸ γε παντὶ τ! ἡ, ὅδε 
γ; τῷ ; ἢ ὑποίο χᾷ κυ ἃ δζ. ἀλλεῖ παντί ὑπαβρχ' ἡ μοίως ὁ ἐπὲ 

ἝΝ οἔλων προρ λημιατῶν': ρέει ΤΩ φ σοῦ ὧψ πτοεσίν ̓  δγ εξ, “ΤΩ 

οἰ διωυείσσον δέξις,ἐκ ὟΝ ἑηρμδρῶν. (Δοὶς ἔπσέτοι ἑκοίπτεθν, 
μοῦ (ιϑέκαςον 70 Ὅλημα ἡ " οὐὐν τῇ σΧ δ εδεροχηί στε 

βαυλομδῥῳ σύλλο γέ σοιεϑεζ, Δ εἰσ ηὸ ἀδιυνοτον εἷναι θιγεῖν: 
ἐδ ̓  τῶν οὐὐ ΡΥ ἐρῶν οὐ μιῷονχέφοι: οἱ  οὐπαοδείξσ' οἷος 

εἰσελφκτοοι μαδενὶ ὑπρέρχάν τῷ ἢ τ εὔ «Τὶ συμβαίνᾳ καὶ 
ηϑ μ- ὭὭν! ἐπ ξ ὑπώρχ, ὁτσερ οἰδιύνεντον ἐ ἐὰν ληφθῃ τῷ 
μϑυ τ ξ μηδέν, τῷσὲ ἃ “πον 7 ὑποίρχν. ηὃ ΡΣ «φανερὸν ὃ ῦ-- 

Ὁ} οὐδενὶ χ ἴ καὶ ἐξ ὑποέρξ 4. “νόον εἰ [ δϑεικτρκῖσ σύλλε 



λό γίφϑοι γὸ ἐξ τῷ τ μηϑενὶ ὑπο ρχάνιὐφρϑυμέν᾽ ὑπο ραν τινὶ, 
δυο τῷ ἀἰδων εἰν δᾳγρέσε ἐδεν! ὑπωρχθμοί ως ὟΝ ἐπὶ Ἢ 

οζλλωγιὸν “πῶσ »ἍΖ εν ἀξδον κοι νον να, Λε ῶν ὃ ο ῥον ἄλλος 

ΤΝ ὑπτοίκφμδμων, πρὸς ὃν ἔσσω τῶ ἡδύδους ὁ συλλογίσμμδσ'. 

ὠρτοῦν τέφρα Φείσες Ἰαύται: τῆς προτοίσεως, τῇ ς δ χίρκσ ὁ 0 

μιοΐ ὡρ ἐλούσης, δλφιτοκος ἔ ες στή συλλοπίημοσ, δυεῖ χῶν αὐτῶν 

ὁρῶν εδγαιφἐρᾳ γὸ ὃ διφκτεκοσ᾽ 72 εἰς ηὐ ὁ ἀδιύμειηον εὗσι ἐν 

μϑῳ τι δφυτικῷ! Χατ' ̓οὐληθῴαν οὐμφοτερον »γγέϑεν τοῦ! δὲ 

“ροτοίσείς' ὁνσὲ τῷ εἰς υὸ ὁ οἰδιύνοκηον ψυδῶση ἡ μίαν Ἰοὺ τοῦ ̓- 

οὐν ἐσϑζῳ μιοῦλον φανερὰ δγεὶ “Οῦ ὑπορδῥων, ὅτοῦν τσέρι 75) 
οὐδυνοίρυ λέγ μδρ: γυν δὲ Ῥσου ον καὶ μῖν ἔσοοι δῷ λον. δ “τὶ εἰς 

Ἴρωυ τοῦ τελεπτέον «διφιιτρκιΐσ' τι δουλομδῴοις συ λλογόζειϑο, 
οἱ» εἶα ηὸ εἰδυῦγ εξ ον ἀφριγεῖν: ὧν δὲ Ῥΐς ὦλλοις συλλογηακοῖς, 

Ῥῆ: δξ ὑπποϑέσεως: οἱ ον, σοὶ νκος τοὶ μετοιληαν} "ἃ κατο 700 

χη το, ον ες ὑηρκάμθροιεὐ ὅκέν γοις οξ οὐρ χῇφ,ἐλλζνηοις Διατοο 

Δαμάαχνομϑμοις ἔσο, Π ἱ σκέήις: ο σὲ δ’πῦςο ὁ οὐὐηὸς "τῆς ἐπῇ 

ρλόμψεων ὑπισικεψψιῶν σὲ δῷ, κοὸ διελέν “ποσοι χὺς οἱ δς τ 

ποϑέσεωσιδεικνυ μϑρὺ ἦν τκοοσον 5: Ὁ προδλημοτων, ὕχωδι ἐ- 

“59 ποὺ δλλονηρότρν ὀνεο σύλλο γσοι ϑξλ του των. οἷον τοῦ τα 

90 λῦ δ οἱ Τ' “Ἢ χουτοῦ μέρος ὑπεθλύψεως ( ἐηρϑέσεω;. ὺ Ὁ 

χοῦ γ ἡρὼ τοῦ ἢ 1αυτοὶ εἴη, μένοι σ δὲ Ἀηφθοΐῃ Τοῖς Ἵ τὸ τυ 

ποὺ χήν, παν τὴ δὺ τῷ τὸ α εὐ ποῦρ λο!: μοῖρ πολιν εἶτος ἃ 

᾿ τοῦ ἢ Ἰουυτοδι μόνον ἐπε ῃ " Ἐ ρα ΤΉ το ροῖ το, 7 ἐδενὶ τῷ 

Ἑ ηὐ οἷ ὑποώρξφ Φανερὸν οὖν 65π Ἡρὼ οὔτω Φ ΤΡ. ιεπεέον. . οὖν 

οὐὼ γὸν δὲ τρόπον καὶ ἐ-ππὸ τῶν αἶγα κα ῶν μορὼ τῶν ἐνδεομέ 

νων» ἐν οὐ “ΤῊ σκέψις, ποῦς σδϑοὶ “τῶν οὐ τῶν ὅρων ἔσυζη τῇ πρό- 

54, τουτί ἰνδέχε θα, δι Το αὐ πρὸ Ρχέν ὁ συλλογέσμος: Ληπτέ 

ον δὲ ἐπὶ τῶν ἐνδελομδῥων κρὰ τοῦ μὴ ὑπούρλοντο, δευραιποὶ 
δὲ ὑπο οχήν , δε διειίοτοῦς ὙΡ ὁ, κο δυο σσυτων ,γἱνεται ὃ 

"7 ἐνδέχιϑα, συλλογιαμος' δ μοι ὡσ' δὲ ξ4 οἱ ἐπὶ τῶν οὐ α-- 

τ 



Ζλων κου τα ϑΘ εν: Φανε ὅν ἐκ πὼν εἰρυμδύον, ὅτι οὐ μόνον 

ἐΐχο ρέ δαὶ Ἰαύτη τησ δου γενεδϑ᾽ ποίντοις γοὺς συ λλοί!- 
σκῦῖσ, αὐ Ὕ 679 δὺ ἄλοης οἰδιώνο Ῥν- ὥπος μδν 3 συλλογε 

“μιόσ' δέδεται δου πένος προφρημϑῥωμ ἀυμάίπων γίνομε 

νοτ-Ἴοκῦτοῦ ὃ οὐκ ἐϊχυ ρῶ ἄλλων συφυκϑήϊν οἱ, “σλὴρμ διαὶ ς-“ 

ππορδῥωμ' δι οὶς πέτρον ἕκοςον"» ἐκηγούτων δ)» αἱ προτοί σε, 

δι" “ΤΩ μέσον λπαμοώςῦ, δὲ συλλοίίημον ἐΐγῳ ρὲ γίνεϑα 

δἄλλωγεὴ ἡ μϑρ ὅν δος! κοιποὺ “ποΐν τῶν ,ἡ οὐὐστί οι περὶ φιλδς 

σοφίαν Ὁ τοὶ ἐ τόχνην δηρίανδι δ μόϑη μιοτ: διέ; Υν τὸ υ-- 

“πρέρ λον τού οἱ ς ὑποο χά “περὶ ἕκασον εθρέῖν" πρῶ σου Τῶν 

εὖσ' πλεςων δύο ρεῖν: 'δ. Τοῦτο δυοὶ τ ἢ5 χρίων ὁ ὁφῶν σίκο πεῖρ δὲ 

νασ-κἰνοίζο ὰς μϑῳ ὡδὴ κκατορσικλυεζζοντου ὃ ἡ σὺ κατ ἐμϑῷ 

οἐλέθῴαν ἐΐω τῶν κιουτοῦ ἐλ θφαῦ δγαγελφοαμμϑῥων ὑπώρχ' 

εἰο σὲ γούσ δυο λεκπρκοὺς συλλογισμούς, ἐκ 33 κα τοῖ σὔξας 

προτούσφων. οὐ ἐ δέρχαι τῶν σὺ λλοίμομκεῖν καϑύλσμδῳ θρην 

προ δ τρόπτον τὶ ἐλουσί, κρὰ Ἂ] “όσον διέ θηρδυφν οὐὐτοὺσ' 

“πῶς μὴ » ύπωμϑῳ εἰσ ναῶν το τοὶ λεγόμϑρα, μη: ὃ εἰσ’ Ἰουυ 

σῦς ἐ κατοισικιναίξομ τὸσ ἊΝ ἀμασκδυίζον τσ: "μὴ ὃ κατοι σικδυσί 

ζον τέσ' τὸ ἰκοτοὰ πσαν"τὸσ καὶ τίνὸσ' «κοῖς οὐνα σίε εὐ ζον τίσ 
οἰπατὸ “σοΐν των καὶ “τίν ὧν. εὐ λέϊσ' ἐ κοί Πω κοὺ ἀρέομδωα ὁ κατ 

ϑέκαςον σὲ ἐκ λέῃν τῶν ὄντων οἶον, “περὶ ἀκρεθοῦ ὑσσιςτίτ 

μη: Ἴδιοι δκαϑῖκα σὴν εἰσίν, οὧἱ “πρλιᾶισον. διὸ τοὺς μῳ αὐ" 

χάς πὸ “σεοὶ ἀκασον ἐμπειρίαν λ τε ρα δουύνα: "Λίγο δοὶ 

ον «τίω οίςβο Ἄργεκιν μδῳ ἐμπετθίαν “τῆς εἴϑρο Λογοκὺς {71} 

σἥμης Λυφϑέμτων ΥΣ ἑπκοῦν εἷς “δᾺΥ φομνομϑύων, οὕτως ἪΝ 
ρέϑησαν οἱ ἀφρολουγεκο εἰπποδιείξ 4σ'ιὁ μοι ως δὲ ῶ πρὶ ὦλ 
Δαν ὁποιανοῦν. ἐλᾷ τόνον τῇ ποὺ ἐπσισμον ὠς τίου αφ- 

95, τοῦ ὑποίρλο ν τοῦ σέο ἐ ἐκασον εἰ μύτερον ἦδῳ τὸς οἐηρδιεὶ 

ξ4σ ὑπο μωσ ἐμφφανίζᾳμ “Ἐξ ̓ γῷ μησὲν [μα τοὶ πίω ἱσορίαα 

παρὸ ρου λφιῤθείη Ὴ αἰυρια ὡσ' πρὸ οὐ λυθῶσ' πανί λὸν Τῷ 5 



] 

“δἶσπρεγιμοισὶν, ὕξομων «περὶ πανηδσ' οὗ ὅδην ἀπὸ 4-- 
5:ς ταῦ τίωυ δρᾶν ποὺ οὐ διάκνυν αὶ ὁ δὲ μηπέφυκεν ἀηῤδά- 

ξις τὺ τυῦν γρίεν Φαμερθρικαϑόλου υϑῷ ἂν ὃν διε Ῥόπτον τοῖσ' 

προτοόσείς ἐἰε κέ γειν,ἐ ὄρυτον φεϑδον: δάκριβεί οἐς ὃ δε ληλά 

θρύμϑυ ἐν» πραιμοι τείᾳ τῇ “τέο. τὸ »αλεκχίκίω. ὅτι 

δὲ καὶ ὅγε «ῬῊΪ γυνων “ιαλρέσις, μικρόν ν7: μύριον [Σ; τῆς εἰ ρη- 
μδῥησ' μεϑύδον, φ ἄδτον ἰδεῖν. ἔς, 7: ἢ δγαλρυσί , οἷ ον οἐιϑε- 

νὴς συλλογέσμιόσιὺ μϑ ΨΥ δε διᾶξον αὐ πτεῖτου. συνλοτίζες 
τοί! σὲ αἐει" Τῇ χ ἀῤωϑέν: πρώρν. δου νηὸ Ῥυνγέ 6 λέ μὐθ4 τοὺς 

χθωμδϑρας, αὐ τῇ «σοέντροστϑι πεῖθαν ἐ ὑπεχείριν, ὡσ' ὄγρος τς 

ναρῦ; “πέρι ἐσίος εὐηῤῥάξιν γυυίῶρ. (Δ τῷ τι ζειν- ὥςγοὔτε 

Σ .7: ἐν δέ ατοῦι συ λλογέσοι ὙΣ διαρρύμθω ξιωίέσοιν, οὔπχε 97ε 

ὅ τως ἐνεδέλε» ὡσαερ ἐρηκαρδρ εν μὲν ὅν τοῦσ ̓εὐποδεξε 

σὲν “τοῖν δέμ σέλλο γἦ σοιϑοω ὑπέρ χέν, διέ ηὑ μέσον δγοῦ ́  

νέτοίεθ συλλογίσμον, ἡ ον οἱ κζεὶ εἶν ουν ποῖ: .Ὲ εἰκαϑόλχηοῦ πρώπ' 

ον " ἀκρῶν. ἡ δὲ δγαῤρεσίε, τούναν"τίον βύλέτου' γ δ Τ᾽» (δὲ 

θόλου λαμρανᾳ μέσον: ἰσὼΛ δίωον μὲν ἰφ5 δ νη δὲ θνηηδν, Ἴ 

Φξ Ρ' (Δ ἀϑανονν, ΠΣ γ σὲ ἀμδο,οὗ ἣν ὅρον δι λάζξεῖν, 

ἐφοῦ ὌΝ παν δῷ ζῶον. λαμβανᾳ," ἥ θνηηὸν ἡ  οὐϑοῤνοιγον ρῦ 

η δέγεν ὃ δὰ ἐὶ , εἴ πρὸν ἀνα ρ ὟΣ εποίλιν πὶ δυῦν οἐεὶ δύο 

οὔμδρος τίϑετουι ζωίον εἰ εἰνο ώστε ἱκατοὶ τοῦ Ἃ ηὦ Ξ τ 

μεάνᾳ ὑπώρχ μϑΡ. ἦν συλλοηίαριοα, ἐπὰν χη ἃ ἂφ κα ̓  
παν ξσοίε-ὥς τε γὸν ἐνὸν ἢ θγμηὸν μὲν δ  οὐϑθούνο τον ΕΣ 
ομ εἰνονε. ζωἶον δὲ θνηγὸν μόνον, οὐκ. οἰνοα πκαῖον εἶν ο(ϑ: κὐλλαῦτεῖ 
χολ τοῦ πὸ δὲ ἣν ὃ » ἐδφ συλλο γέσοιωϑμ " ποίλιν ϑέμένοσ πὸ με 

δὲ ζώον θνηηὸν: ἐφοῦ σὲ υὸ Ε' ὑπότουν ἐφ: ὑτὴ γ εἰ “στο. "ὃν 

δὲ ἐνόν, ηὐ μοὐσουύτως λα μικοίν4. "πὸ μὲν εξ, ἢ ἢ εχ δ ὰν 

τῷ Σ εἶναι: ἀ πον Ὁ ὑώον θνηπὸν,; ὴ ὑππόσποιωὶ οὔ πτουν ὅξην . 
κα τοῦ δηοῇ δ τὸ θζ ηὸν νἀ ἀἄνὸν ζεἴον θνητὸν εἶμαι ἐλαδεν: ὥς 
θύτρηριω μὰ ἢ ἀπτουν εἶναι φωίον οἷν οἶκε ηὸν ἀνδνοἱ πτόπτουν 

] ἰδ ϑεε 



ϑοῦκ οὐνοί ἤιη: αἰχὰ λαμβείν. γυῦτο δῶν ὁ ἐδ ποΐ λιν δᾷ- 
ξ» ἃ ηοὕ γον δὰ ηὐν Φοτον αἰεὶ δγοα ρυμίν, τὸ εἴ καϑύλυ συμ 
Θαίνᾳ, οὐ “μόν λωμβα καθ: ὃ δέοι ΤΡ Ἔα τσ δγαφο-' 

φάσ ἔχιρο» “πίλος ΝΣ »οὐπῆεεν ἀντ, ̓  ὅπίτρτδι ̓  ηὗ εν 

μᾶρον, ἐσὶν λέ ουσί σριῶεν, ὥςτί ἘΠ θα εἰν “Δ κ τ αὐ 

ὁδὸν » δ γ) πᾶ σοινἑ δ ὅταῖ ἐνδελομέν 4) γοῦ ἡρρῤλαβδεμαν ἢ 

υὑποόρχ. Φαμε δύ ὁπτῶριισκἀυεσοιι γοῦν ΤῊ ΤΗ ἢ μεϑύσίον 

ἦν, ἴτε τσέρὶ συμξεβηκότ χ, ὴ ἐδίν συλλοτέσα ὃν, ὅτι “πέθὰ 

γίνϊ. ἢ τῇ ἐγοῖς οἰδοεεῖ, ΤΟΝ ὥϑιε ἢ ὧδε χά οἷ οΥ οὐρῆδγεί 

το σὺ μεμκεῖβος," Ἡ 1 οἷσί μμιε Ῥυς: ἐδὲν ἡ λαύμ ὁτί “ἂν μ 

οτὴ Ἰσύ μιμαῖβονὴ αἰσύ μμεέζβον. ἐσὲ δεοί μεῖδος μῆνό, συλλελό- 

κυ λϑὸ ὅγε ἢ 1 ἀσύ μρμεῖ ῥ᾽ ἥ σύ με ἡδυάμε "εἰ ἰὀληγαῖ ἐπ 

συ ἀραὶ δον δ᾽ ἐδῳ συλλοτίσοι ὃ", λήψει, εἶκ εὐῥα Ἄ, δαξα. "ἡ 
“ ὲ ὁδὸς οὐ Ἴη. δ ὲ τοι Ὁ “λΟκ ἤθη διξοι τὸ σύ μμρ" ἡσύμ 

με] ἐφῇ ὼ ἢ ἄιμῆκ Ὁ 0» ἢ σύ μαι θον Ἶ ἀσύ μμμε ον: δγ οί με 

στις ῇ φανερὶ ἦν. δῇ ὕι πρὶ ὡπόβ “σκέμμν οἱρμιόζᾳ4τ τ νπησα 

δπροηρῦ, ὁ αἶν οἱ ὶς : λιρόλισο δοχκέ; πρέπειν,:ν Ῥύ!ςἊ δὲ) γχήσι- 

μον: ἐκίνωμ εἶ ὅν αἱ  ἰτρδείξ4; γόνον", ουπτῶς, (Δ εἰς γρία, (ΔΕ 

πτέον καϑύκασον πρόδλεμα, φανερὸν ΧΦ ἐρηνϑρωμ: 

ΠΕΡΙ ΤῊΣ ΑΝΑΛΥΣΈΩΣ ΣΥΛΛΔΟ 

ΓΊΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: τ 

εἰς σὲ ὁῤαξορδῳ τοῦδ συλλογεσμοῦσ εἰ σ’ τοῦ ὁ προφριρϑύα αὐ τ 

μίώτοῦ, Δεν τίον χὺ ἐΐᾳ μετοὶ ταῦ τοι. Δοισασὸν ἊΣ ἐγὶ γου τὸ 

τῆς σχάλψεων. εἰ Ξ; τίω γέν εσὲν ὩΣ συλλοπημὼν ϑεω ροῖ μί- ἢ 

πρὼ “σῷ δὐοίσιν { ἐλ Ιμνϑν δαιύαεμμιν ἔπι δὲ τοὺσ ἰγλοιμδῴτς 
νου Ἄύοιμδῳ εἰς τοὶ πριφρημϑμα φόματα, τέλο: ἐν ἐλ! ἼΠ 

αρλὸς ὑπόϑεσισ: συ μρήσῳτοιι δίμα κ το πρόπέρον εἶ ρη- 

μδρευ ὑπερειιαμουῶν, Δ φανερωσερα εἶν ὁτι χω: ἐχφδὰ 

ὟΝ νυν λελθησομϑῴων . διε νν πᾶν ηὸ εἰ, λιυϑὲσ οὐὐτῦ ἑούυ τ΄ 
τι] δμιοἈογού δον ἄνα “σιν ΤῊ. πρῶτον υϑιὺ οὖν δεῖ πέξ 

ρα ϑος χορὸς διύο προτούσείσ' ἐΐι λα μοι οΐγάν ον συλλο- 



ἡηαμ, ὁδον : εἰς τὸ με ζω δυελῶν κα Τοῦ οἐλαῆω, μᾷᾶ (ζω: τοίσυ 

ἰμεέμεμαι τοῦ ἐξ ὧν σύ κεῖ ἐ εἰτο σκοπεῖν ποτέ ρα ἐν ὅλῳ μας 
ρτύραι ἐν μέρφ Ἄν εἰ μὲ ἄμφω εἰλη μεμκένουν εἰεν, οὐὐγὸν τιϑίν 

Ζ0ὲ τέω ἐ ἑτέραν, ἐμέοτε ̓ τίω καθολῦ προΤείναντεν, τίω ἐμ 

του τῇ 7 ̓λαμιδάνουσιν, σι λράφοντι: ὑπὲρωτῶντ᾽ " ταύ προς 

μδῳ προτοήνουσί, δυῶν λοι τοῦ τσεραάνοντοῦν, ποιραλέτρυσιν: 

αὐϊα ὁ μοί τίωυσὶ ὡχώ δι, σἰε(πτέον ὃ εἴτε περί φργον εἰληπτοε, 

νὴ ἐνὶ τῷ ἄνα βιαίων ποιρριλέλφπτο, Ὕ ηὃ μδῳ, ϑεγχίον, χά δος 

Φιαρρυτίον, ἕως ἂν ἐλθψτες, εἰς τοῦς δύο προτοΐσειε' ἄν κ 1. ΤΏ, 

ἐκύεν εὐν οἰτοεγεῖν γι οὐτως ἤρωτη μένν; λοκρισιἐνίων μξ ὅν 

ἐάσγον ἰδιεν οὁ ἐν δα" «ἐ - νέοι ἢ ) λανϑοίνν σὲ ") σκῦσι συλλοηῖζε. 

ὡς, δια ηδοὐνα πιαὔόμτι συ μίξοιίνν ἐκ ὅ κἀ μένων "οἷον εἶλῃ 

φθθι μα Τσίαφ ῥα ρ μένην, μὴ ὀῥαρεῖαθς ἐσίαν' εἐξὼμ δῇ 

57» ἡῤοσφυμίψων. (ἐς Ἴζτων Φθάριαθς. Ἴζτωνκ τιϑέν- 

πων αἰναϊκχῖον (δὶ . οὐσίας μέφος εἰν οὐ οὐσίαροὐ μὴν συλλέ 

λό ν ΣΎ ΖΦ] Ω ' ὁλι μραένων λλέ λλείγρυσί αὐ προτοί σε: “οέ 

λιν εἰ ἀνα ̓ὀνιτοσ οἱν οί ζῶον εἰ ἀρ. ΝΝ ἡ ζωου, οὐ ̓ σίαν του 

ὄντος, ἐν άδεν ου ̓σίων εἰνοἱ. οἰλλούτσω σύ λλελό ,ἀσοζῥνοῦ δ ἔ λα 

σἷν δ6 Ἴρο τάσειο ὡς εἰ πο μεν "οὐπτοτώ μεθα δὲ ἐγηοῖς ΔΉΛΤΟΝ 

νὴ οἱ ηὸ ὁῤ σα Πιοῖον Τ σὺ μἝαάνήν ἐκ ̓  κφμένων, ὁ Τὸ μοὶ ὁ συᾺ 

λοίζημος, αὐναϊκαῖον {. ἐπὶ τλίου δὲ ηὸ οὐναείι αἶον, κὶ ὁ 

συλλοῇομὸσ ῦ μϑῳ Ὁ συλλοῇ μος πίάς, ὑῤοι Πκοῖον " «ηὃἃ δῦ 

γα Πκοίδον οὐ πόῶν, συλλογισμός. ὡς τοῦκ ἔτι συμβοῤνφ τῇ 

ϑεν τῶν τίνῶν, πειρατέον, ἀνεξζειν ἀὐθυσ' "ὐλλοὶ πρῶ οι λητ 

πον τας διωο προτοέσείς. Εἰ δγαερετόον Εἰς γουσδ' δρους 

μέσον δὲ θετέον ῆο ρων, τ ὧν ἀμφοπέροων τοῖῆς προτοῦ 

συσί Ἀεγϑμένομ.: . εὐν ἄδκη Υ» τὸ μέσον ὧν ἀμφοτέραις ν υσ- 
πο ρχήν τρέξς προτοσεσίν, ἐν δ ποίσιτοῖ: Αϑίμαισίν . ἰδὼν μϑρ 

οὖν κα ΤΉ τὸ ρ μι κου τΗ γὸ ρῆτο ηὸ μέ σομ καὐτὴ μὲν ρέων 

γϑροΐν, δ λλο λίχεγου οὐ τοῦ ργητρῦᾳ, ω οἱ ἐσοαιλᾷῷμαι,. ἰδ 

δὲ αὸ καΤολορβ μον οὐτον ρνῆτρρᾳ οἰ πρὸ τινοσ,, γὐ μέσον δῷ - 



Με, ἐαν ἄλλα ἐκείνου καηγο κῆπο πη μδρ ὁ ἀπιιρμῆτον, ἢ 

9 ἐκ αἴ]η}}9 φῆ τοι, ὸ ἐλδηονο: ὅτων δ ὄχ» ἐν ̓ἐκοίφω, λϑ μου τῇ 

η μέσον.ὃ μοί [ωσϑη) ἐῶ ΜΗ καϑόλου ὠσέν οὐ προτούσείσ'. ἣ ὴ 

αὐ ηὸς διοθιομεὸς 1 μέσου" Φανορδνόν! ὡς ἐν ῳ λόϊῷ μὴ λέηι 

τοι πὸ αὐ γὸ ταλεογείχι, δ εἦνετοκε συλλογισμὸς. " δ ἐϊλεσπτο 

μέσον: ἐπεὶ δὲ χορ “πῦον ἐν ἑκάςω, λόματι περαλνῖ ἤὴ προ 

βλυμια χων: “ἡ ἐν Ζενι ηδύκαιθο ου' αἷν ποίῳ, ηὸ ἐν μέρ, Φφα 

νερὸν τὶ οὐκ, ἐν εὔτσταμτοι το λίματοι βλεπτέον - ἀλλἔκαεου 

προβλήμιουτοσ εἰσ πὸ οἱ κεῖ ον.» δοῖ δεὲν “πλείοσι “σερολνέτο, 

Τῇ τῶ μέσου ϑέσε! Νωθιέμεν πὀλή μα. ἸῬΡολλακιε μϑρν οὗτσῦε 

τόραος συμβαίνοι 7: συλλοτἠημεδγα ηὦ ἀναΓκοζον ὡς 

σέ θρατοοι πρότερον: "ἰνίοτοῦ ) ποιρὰ πίω διμοι ὁ ΤΉΤο τῆς ἣν Ω3 

ὅρων ϑέσξφως: πσερούχο , λανϑοΐνφν καὶ ὁ μεξ ονοῖον εἰ ηδρξ κατοὶΤᾷ 

β' κέε) Δηὸ ΡΣ κου τοῦ Γ- δύξᾳι δ) δ οὑτων ἐόντων τρῶν 

εἶν συλλογεαμξ εκ εἰνί)}} ἡ ἑτοῶν απιοῖον δὲν εὖτε συλλοπίομϑ ̓ 

ἐσωσανὴ ἐφῷ ἡδοξ τὸ εἶεὶ Εἰ μοἱ6- ἐφῷ 6, σδυοινονηδς Αθιςῦμέ 

᾿ οὁέφῷ κε, οὐρισύμένοτεληϑε δὰ ηὐ ἃ τῷῶιϊις ὑπὸρχ' “οὐ εἰ 

δύσει δε ανουγὸς οἰθισοιμέμην. αὐρὰ κοῦ ηὸ θ᾽ τῷ Γ΄ Ὁ Ὁ εἰθι“- 

ςῦ μένης σϑωινομηὸς εἶθ! 5 Ὁ μένης 73: ηὁ σὲ ὃς τῷ γ οὐχὺ τ 

πο χέ Φθϑηδε υὔθην ὁ οἰρι ὃ δι μένην: Σκ ἀρα ἐγένεηοσυλλογὰ 
γμιοὶ ὅ τως ἐχόντων ἤβ᾽ ρων: ουὐλ οι οἐδᾳ καϑύλν το ἃ ρ' λιφϑή 

πρὸ τοισ' “Ἰδοῦ δ ψῦ δος, εὐξέῶν τατὲν τοῦ Τ ̓δγανονηὸι ἐρισῦμς 

Ρην ἀεεῖν "1,40 120 ὄνος 12 ἀθιεδι μένε: "σάλι ἔρω Ὁ Μ Γἐφῷ 
Π αὐ κκλον: οὐδὲφᾧ ρ' μυσέκος μίοκο ν οἐ ἰφῷ! )ὺ ἀ,ηδφθε! 

ῥοῶν" αὐ θρον. εοὐληθὲς δ Ὁ (15 Γ καπι)ϑῦ δὴ μίκκᾶλο εξ 

βήμυσις ̓μἰκκᾶλοςι. ιαὐγρα ( η ἃ 15. «φθεῖ ροιηο κὶὶ αὶ οὐῦρμον μοῦ 

σίνιοσ' μἰκικοιλιοσιηὸ δέτε ε ο;. “2 Τρ γῦσυς: “Ἴουσσῦ δὴ ταυτόν 

ἿΣ τῷ πρότερον ἐὀληθεν χαθολῦ μίκκουν μι σμί ὅτι φϑέ 

ρεϊαῦθιον 721. ὺ μὰ κεφϑένς:, ὑκέν συλλογίομοότ: οὐ ΤῊ ἥῃ 

ἐν ἡ ἀπέτη γήνε ἐνπῷ βπξα μέκρὸν: εὐσὰ ὑδὲν διαφέρον εἰ 
πεῖν τοδὶ τῷδε ἰ ποέρ χῳν, ἡ τόδε τῷδε πον τὴ  σίοχ συῖχο 



ῥουῦμαν: “πολλοῦκι σ΄ δὲ δγαψινδι ϑο συ μησεσεται απ ρελη 

πὴ καλῶς ἐκ τί 'ϑεάθα Ῥὺς κιατοὶ πίω ρ6 ̓χρὺσὲν ὅρου: οὐον, 

εἰ ηὐ μδὰρ ἃ Η ὑτείοι. ὸ διφᾧ ις ,νόσοσ: ἐφ ᾧ δε γ; ἀνϑρωσ 

Ἴθρ: «οἱ ληθὲς ΥΡ πεῖν ὅτι υὸ εἴ ὀυ δεν! ὟΝ τς ἐρσι χάτρο: υ- 

παρίρ χήν. οὐδεμιᾷ δ νόσῳ ὑπ4φα ὑπο χ μρὰ πποί Διν ὁ Τί 

ηδις. παντὶ τῷ γ ὑπύρχ: πῶς ὙΥ͂ ἄνθρωπος δειςτὴκόενο 

σου: δόξφευ ὧν οὖν συμβαύνᾳν, μηδενὶ ἀνθρωπῷ ἐνδέχιαθς 
ὑγίφαν ὑ παρ χν: γούηου δοτίον, δ μὴ ̓ κωλῶς ἐκκϑῶν Ἰὸ 

δργσκατα τίῳ κεξιν. "ἐπε; : μᾶτο ληζφϑέντωρ 5 τ κουτοὶ τοὺς 

εξ, οὐκύσοι συλλοπίημός. Δ Υ, ἀντ μϑιρτῆτὑιεία, εἰτεθοῖς 

γὸ υἰ γεοόνον, εὐν τῇ δὲ “τῆς νϑσου,ηὸ νοσο!λ!: ον; ἰηλφοίληθει εἰ πεῖν 

ὡσούκ ὀρ σίρᾳ τοῦ τῷνοσδντι,ὺὸ ὑγιαίναν ὑπανέρξ αι: Ἰζηου ὃ 
μὴ ηφθέντοφιοὐ γένετορισν )λογίσμιθς, εἰ μτου ἐνδά δος 

χουπῦ δὲ ἐκ οἰδεμμαυτόν ἐνδέα το Υ̓Ψ μηδενί ὑπα οχήρ 
οἰνθρεύπῷῳ ὑγίφαν. “πολιν ἐπὶ 1 μέσου αὐ μιουτος ὁμοὶ ως 

ἔσρ ηὸ ψά δυσ. πίω δ υγίφαν. νόσῳ μδῳ ἐδὲ μιὰ. ἀνθρωπῷ 
δὲ “πων τὶ ἐνδέυτοι ὑπο ρχέν. ὡτηοῦ δενὶ ἀψθρώπτῳ μόσον. ἦν 
δὲ χ᾽ αθιιθυτη κουτοῖ τὐόνδέ χε ϑϑ! συμραλνφτὀηῦης.. "κρῖ 

ΥΥ ὑγέφαν κὰν νόσον «κοὼ ἐ-πεσή μεν ,μοὺ ἀ νοιοαν κοὺ ὅλως τοὺ 
ἐνον χέα “πον τῇ τῷ! αὐ τ ἐν δέ λετοοι ὑπο ρχν οὐ λλίλοις δα 
δυώ αν Ἴξτον ϑλῤομολογϑύ μενον ηοὲς προφρημένοι ἯΙ Ὁ» 

τι οὐ τῳ" λέω ἐν δέλο [ρου ποΐρ χέν, ἐνεδέλω" μὰ ἀλλήλοιν: 

Φανερονς δι τι ἐν ἀ ποσί ηοἴΐηοίς ἡ οὐπαυέ τη γδνέτροι τέρας, 

τίω τῶν ὁρῶν ἰκθεσν. μετοληφ θέντων Ὁ τῶν καὶ τρῦ χοῦς 

«ξ4σ, οὐδεν γήνετοι ἐδδος: δῆλον θυ 5511 κοι τοὶ τοῖς ηο!ο ὦ τοῖς 

προτούσεις, οεὶ φᾷ κουτοὶ τίρ ἔξῳ εἶν χὰ Τῆς ἔδεως μεπεληπτέ 
ΟΥ ᾿ιοῖΣ ϑυσέον ὁφονιοὐδεᾷ οοἵνσ' ορ, ἀε ζμτεῖν ὁ ὀνόματί ἐκσήθε 

ἀ)εν2: “"πσολλοικίσ' Υι ς σΟΨ ΤΟΙ ΑΦ74], οἷς οὐ Κι Εἰ τοῦ ὀμόμας -- 

προ. δγο "δὰ χαλυπον εἐνάάν ΥΩ ηοἰοηους συλλογέσμιου: : 

ἐνίοτε δὲ κο; οὐ πωτόξϑομ συμ βέσυτονε δϑοὶ τίρῃ ο! ουῦ χὰ 



ζυτησίν: εοὗον ο1, ἢ3 τ ἀμέσων ἔσο! συλλυ εἰ μος: ἔξω δ ΟΣ, Σ διΐο 

ὀρϑαδεη δέφῷ β' Ρίγωνον. κυ δ ᾧ Υ͂ εἰσοσικελέςισῷ δὰ ἐν 

γ εὐ πος χ τ ηὐ ἃ δ)οὶ “τὸ αἱ τῷ δὲς οὐκί: δγἄλλο « [κι οὐθοῶ 
ηὃ ΝΩ ηὸ πρίγωμον ὃχφ δύο ὀρθά ὡνγῖδκ ὕσνοι μέσον Τοῦ ἃ ὃ Ε 

εἰποδῴατου" ὃν Ζϑτ. Φαρερον ΟΊ! ηὐ μέσον οὐλοῦ τως ἀεὶ λῃ 
“πτίον οἷς ησδαι" εὐλλξνίοτί λόγον: ὅπῇ συμβαίνει ἐπὶ 1όλε 

αϑέν γοτ.ηὐ δύ πτῤρχῴν ηὃ πρῶγν τῷ μεσῳ,μοὺ Ῥύσχο τῷ ἐ- 

κρῳ, οὐδ Λαμράνῳν, αἷς εὐ εἰ ὁ ἔευτῆτο ρηϑήσο μένων οὐ λλή-- 

ΛΟ ὁ μοί ως ; ηδν τὶ πρώ ν Τοῦ μέσου, οὐγοῦ το οὔξορίτου. 

ἩρῦΣ ἐπ ἡ σου! μὴ υὑπούρ χήν δὲ αἵσουν χῶξ: οξλλὺ σοι χῶς γδείνου λέ 

γ.). (Δ οὁ εὐληθεο οἰ πεῆνοιῦ ηὸ 78 6, γοστυυτουχύτοἴταθς χε σή μι 

μααήνφν, ὦ ηὸ ὑπαόρχν δ οΥ, ΟΊ, ῬαενανΤίων 58} μία ἐπες 

σή μη" ἰσὼ Ὁ ηὃ ξ Ῥιμίαν ἕναν ἐπισή μην. τοῦ δένάα 

6, οὐλλή λοι σ', ἐφοῦ ιξ: η5 δὲ εξ, τα υΣ ὑπωρηᾳ οὐχῶς τοὶ 

ἐνανΊια. ΤᾺ] μίαν εἶναυ οὐ εἐπασπίμέω, οἰ )λεὶ ὅ γῇ οἐληϑὲς 

εἰπεὴρ ίεω ταῦ ΤᾺΝ μέσων ἂνου οὐ τῶν ἐπιςά μι συμβαίνᾳ δὲ 
τὸ μϑὺ ἐπὲ σῷ μίσου ηὐ πρῶ Λέγιαϑρ.ηὐ δὲ μέσον, ἐεῖς 

Ῥίηου μὴ λέ αϑοιοὶ ον εἰ καὶ σοῶλοι ὅν ἐπίσή μίς, τῶ ἐκ οιθοῦ 

ὅξερ " σφι πήστέ μη συμπέρασμα 7 ὋΣ οἰ αιθϑ ταις κοι 

ἊΨ εγόμδ δὰ οὐποολον ὁ ἐκ ὅν αὶ ἐπηστέ μοὶ δὲ σοφία ὅν ὁ ἐπήςπ, 

μίς ὅτε δὲ ηὸ μϑὺ μέσον ἐπὶ 7) » Ῥίπου. δέξεται. ηὐ δὲ πρῷ 

γον ἐπὶ ον] μέσου κὶ λέ ὁ τοεοοΐον, εἰ ὕπατοι [ον] πατεμηοοἾξην 

ὑπερ μἶ, Η ἐναντίου διξτοσθον Ἀδὰ ἐναντίον "ἡ" "ἕο! ὃν ἀρ 

τοέροισμιοι μ΄, ἘΝ πξλδθν ζν ἐ ἐπισή μην ζς2 ̓  ηὃ οἐἰγοεθο ς 

ἐπερηβλυρόδε ηὃ γρίὸν, ἐδε ὃ ὃ ἐγαιν7Ίον,οὐρε ηὃ εἰ γονϑ' τοῦτοι ὅδ 

ϑύσε μήτε υὸ πρῶρν καῦτα Τὸ μέσου μετ  1β γο κατ δ Ῥίι" 

ἸΣ πρῶτ» κευτοῦ ἸΖ πρίηου, ὁπὲμι λεγϑρῦ, ὁτὲ δὲ μὴ λεῖο μῇ, 

οἱ ον εἰ οὗ ὑ ἐπση μῖς ὕξὴν ἰἴοΤέρυ γλύος : 7 δοίτοεθὺ ἐ ῤπΞἦν ἐσπ 

σή μι, συμπέρασμα, τ ποῦ οἐτοόθον! Ὑ31 γλύον: κα τη ορέι 

τοί! δὲ οὐδὲν καστούϑενος: εἰ δὲ οὗ ζξην ἐσππεςα μίς, γγύος Χ81 72 



χο,τοῦ δπθου ὑἣν ἐπισή μῖς, συμπέρασμα, ὅ τὶ τὸ ζπέ- 

δον ἐς γδύοσικοτοῦ εϑῳ δὰ ποῦ ὁ πρῶ κα τη γορέϊ τοῦς "ἡ πρῶ 

τον. ἱιατβλλήλωμ δὲ οὐ Λε τέτο: τὸν οὐ τὸν δὲ Ῥοπον "οῶ ἡ 
»γ ὁ γονῇ μὴ ὑ πού ρ χᾷν Διηγέον. οὐ καὶ εἰ εἰ σή μα νφηὸ μῇ ὑποίρ 
χὶν τόδε τῷδε: μὰ εἰν ον τοδε τόδε. .οἰλλὲνἐοχε μὴ εἶναι “Σ;ό- 

δ τοῦδε, ἢ “τόδ “τῷδ «οἷον ὅστε οὐκ ὄξεκινήσεω; κἐνησίς, 

Ἢ ὁ γλυέσεωσ γλυεσί: ἡδονῆς δά ΧΕ ν. οὐκ ἄρα καὶ ἡσὸνν ̓γυδεσιο: ἢ ὴ 

“σίλιρ “τὶ γἐλώ τος Ἵξηση μέζομεσήι μείου δὲ, ἐκὔδι δή μεον-ὡς 

Ί2 ση μένον ὁ πἐλωρό μοὶ “ως δὲ κανγοϊ λοις, ὃν ὅσος εὐμουρει 

τοῦς ηὸ προδλημα, ηὗ λελειϑευξησῶς προ οὐ ηὸ ἡῬϑυος"πώλιν 

ὅχι ὁκαι ρος οὐκ ὕξεχιόνος δίων: -ϑεῷ ῥκαυρος μδρ 81: "Χόνος 

λοῦκ ὕξεδέων ,δδοῖ τ δ μηδὲν εἰν οἱ, θεῷ ὠφέ ἔλέμιον δ ρους (ἀὰὴ ̓ ς 

τέοψ,κααφον ὝΣ γϑόμον δέοντα, ̓  ϑεομ. τίωυ δὲ πρότοσίν λιητό 

ΟΥ, Κκαυτοῦ τί ἐῤ ὀνο μοῦσσσς πτῶσιν απρλῶτν Ῥύη λέγομεν 

καποὶ πούντων ὅ τί τὸ μϑιρ 0 ῥὅς οἰεὶ θετέον κατὰ τοῖς κλήσεις 

Ῥη ὀμομαίτων, οἷον ἀνθροσπσος δ οἰλαθον. ὁ τοῤνανπέα, «οὔκ 
ἀνθρώπου! ἀγοθον ἐν αν τέων. “τας ὑπροτοΐσείς λητπτέον και 

χοῦ τος ἑκαςουπτωσει ἢ εῦτι τουύϊῳ οἷον ηδ αι ἢ ὙΎΕΙ 

σου οἷον ηὸ σγσπλοΐσῥον. λστί ποῦν, οἷον Ἰύσπτον δ ὁ ρῶν, 

δ ὅτι οὗτοσ' οἷ οΥ εἶνος ζῶον ὁ ἡ ὄπτωσοὔγω; πόππι "οὐνομα ἰεακ 

τῦρ τίμ ηρότουσίν: τὸ δὲ ὑπο ροχήν ντῦσε τῷδε, "ἡ τ οἰλυθλέαϑς 

τῦσι χοῦ τοῦ σου δὲ γοσατοοχὺς ΛΗπτέον, ὁσριχῶς αὐ ίε αστῖ 

γϑ ρίαν διήραντο: "δὰ ταύ τοι σ'κ “σῇ. ἢ εἰ πλοῦς: ἔσχον ἢ αὐπσλ' 

ἢ συμπσεππλεζμέγεισιό μον ὃ νὴ ηὃ μὴ Ἰυὐποέρ χάν. ἐπέοικε πτίον 

δὲ τοῦ τοί κοὺ δγοθι σέον δέλτίςον. «ὃ δ τοναιδε ππλού μενον ὃ ὧΨ 

τούς προτοέσεσι πρὸς πρωτῷ ἄκρῳ ἐἕ τον. οὐ πρὸς ηὃ 

μέσον. λέγω δὲ οἷον Εἰ γλόοιντο συλλογήσμιδσ' ὅτι “τῆς σύκου 

οστυύησ ὅδε ἐπηστμε ο τι οἰτοεϑὲν, "δ αὐγιθον ἢ Ν ἐἐιϑο ς, 

πρὸ μῇ δ ἀκρῳθεπέον. ἴσω δ οὺ κὐτιρημηῦτι αἰλιθόν. ἐφὼ ὃ 

δ ις 57: εὐγέθον, ἐφῷ δὲηὸ Κ΄, δηκοοσίούη" ηὸ δὰ ες οἱ" 



ϑὲς τον ἐονς δῶ, τοῦ Ὁ οὐιαεϑου σήν ἐπιρημῖς 

"ἢ, ἄπεθον. δἰλλαὶ κοὺ ηὸ ρ΄ τοῦ γ. ΡΥ δυίκουνοσυρύμτσερ οἱ 

μρθὸν. οὕπωσ' μὰ ὃ ὁ γόνετουι ἀμ λασισ: ,- ̓ δὶ πρὸς τῷ τα τὶ 

θείη, τὸ δ, οἰτοεθον, οὐϊεῦ ἐφ υῦ)"ηὃ μϑῷ »᾽ ̓ ὙῈ ἡ ϑις ἀλυθὲς 

ξσυζέ: Ρ̓ δὶ μ᾽ κατοὶ “222 Ἢ Σ οὐΐ, εληθὲς ἐςοζνηὸ Ὁ αὐλριθὸν ο1ι: 

οἐθιθον (μα τη γορήιν “τῆς δϑγιουεο σεις νῶν, (Δ ού σερυεγδνιὸ 

μον ὃ οι εἰ ὐ πάν ̓ϑφλρεϊη ὉΠ Ἢ ἐπήσηηόν ἢ ἀφιθὸν, ἈῬα 

εἰλαζῷ 9," μὴ ὃν, ἡ ἄνος φλαρὸν. ἢ ὁ αἰόθητ' “ἐν ἅπασι ὴ 29:5 

ἐποῖκ κ τη γυρε μένοις πρὸν τῷ ἀπκρῳ. τίω ἐπσθένοε δ σλωσὶ 5 

ϑυτέον οὐχῇ οὐ τη σὲ ϑύσίε δῆ ὅ ον ὅταρ αἰ σλεῖς 72 συλλο- 

γιϑὴ, «μοὶ ὅτοῖν δε σι, ̓  αν ἢ πῶς: λέφορ ς δοΐον ὑτοῖν ηὸ οὐ τοί 

ϑὸν ὀπερβηὸρ λάλμβικοὺ δ Ο ΤΟΙ͂Ν ὀπέσιντον τὶ Τί ἀκρθογιοἰ λλεῖ 

μϑρ σλς ἐ ΕΤΘΑΣΩ σέδφιτο, μέδον ϑεχίον ηὸ ὃν, εἰ δοιί ΟΣ 

γιϑον, ὡ σον" "ἐσὼ Ὁ τὸ μϑῳ "2 ὲ ἐπιση μι 0572 :} ὃν. εἐφ ᾧ σὲ 

ιε ὃν πὴ “ὁ δε ἐφῷ γ' εἐτοφθὸν οὐ ληθὲς δὰ ηὸ εξ, 72) δ᾽ ΧΡΟΤΉ 9 

ρέίν ἦν ὙΥ̓ ἐπίσιμι τοῦ τινὸς ὀντσσφ! ὅτι Τ ὃ μ: ἀλλα νὼ ηὃ 

ἫΝ ἀρ ον ἐφῷ γ ὃν 7 ὦ ὠστεηαὶ ηὸ ἃ ὠἐον ἔσσω εἴ ρα, 

ἐπισήμίι 1 οἰτοέθου; δ,7| οἐτθέϑον: ἣν Υ ἡ, οὕ τίσἰ δίας 

οὐσίαις σι μέ; ΟΡ Εἰ ἐ δε: ηὸ ὃν μέσον ἐπίϑη, κρὰ ἡ πρὸς πὶ ὁ ἄκρῳ, ηὃ 

ὃν οὐπρλῶσ᾽ κοῦ ΜΗ ἡ ηὐ 7 ον ἐλέλθη, οὐκ ἂν ἢν συλλο γισμιοσ, ΟἿ 

ὕν ἐπισή μἷ τοῦ οὐγοέθον δι οἐπεύον οἐλλδγιὶ εὖ: οἱομ ἐφῷ 

[4 ς ἐπὶ ρή μι ο1Ὁ ὀνιἐφῷ ηὸ μ᾽ ὀνεἐφῷ ἿΣ οἰτοέθον: ̓Φανέρου ἦτον 

“1ιὦ ὄνοις ἐψ μέρᾳ σύτνο ΠΕΡΙ Τοιούτων Λινπτέον τσὶσ ὁ δροισ: 

λέ δὲ Δ μετολαμβανῳ εἰ κὸ οὐὐ ηὸ Ἄννα τοι ὀνὸ μουτοὶ κἰνντῦ 

νομαίπωμ, Νὴ λότονο οἰ; λόγον, ἿΝ ὄνομα ὅν ̓Αὐλον: Ὕ ἀὰ ὸώ 

7; Τῷ λόγου, ουμο Λα μβοίνφνφῴων Ὁ ̓  ΝΑ ὅρων ἔκϑε 

ΒΗ οἷον, εἶ Ἔα δαφέρφεἰπεῖν ηδὐτολη τὸν 1} δοξιςου 

μὴ εἶν ο γυύυσ, ̓  μ" ἂν ον ὑερ ὑπολυπτόντι, ἡ δοξα- 

φὸν « τανηὸν Ὁ ὺ σηιμιοινο μάνον, εἰ 7ὲ Λόγον τῶ λυφϑέν- 

γος, γὸ ἐἰππὸ Αμπτὸν καὶ ηὸ δυξω σον ὅ ροισ ϑέτέον. ἐπὶ ὃ ἡ τῶν 

; 
᾿ 



πόν γδι ῥέϊνον τὸν ἐδονίμλείρεϑον. ἃ ηὐδανοαν γί ἐ δονίω ηὺ εἶπε 

ϑὸν εὐ λὸ μοί ὡς ϑέ τέον ηρισ' ἡ ρουσιοιε ἐμϑῳ “ὕμ δ συλλογίαμοσ 

“τῇ ἦδονϑ τὸ εὐτρεθὸν, ὅρον δοτέον πὸ οἰτοεθόν. εἰ ; δὸ τ' ἐἰγριθον, ο οἷ 

γρεϑὸν ὃ τωφϑ οι; Ἢ αὐγων οὐκ ϊξε ὃ τωρ γὸν εἰ τεΐνου ὃ τοῦτ. . 
πιὸ μι,  ὑπανύρχᾳ,»οὐήῳ παν τὶ τὰ ησοῦ δ ὑπέρ, Ἄ ἡδεἰ τῇ ηὁ,ᾧ 

“ποὺν Τὶ γδ τὲ ε ὑπο οχᾷ, Θηδδς ὑπὸ οχέ πρὶν: ἐδὲν δ κωλύφ ο ηὃ 

β πῷτγ εὐ πο οχί μεύπιον τὶ ὃ οἱ οΥ ἰσωηὸ μα ις ὑκάλόνῃ: ἡ Γ λιν 

κ᾿ εἰδόσι! λυκῷ ὑπο ο 4} καλο “7 μἐλυϑὲς ἐπ στ λυκῷ 

ὑποόρχ κοὺλόν. ̓ἀλλὴ πωνπήΐσως: εἶμι ὅν τὸ ἃ τῷ υἱ ὑπ ρ χά, 
μὴ ὁ παντὶ δὲ, καθ ηὸ Β᾽ ,οὔ πεῖ πον τὸ ἘΓΗΣ δ ὕὑχεϊ μόνον 

χάνι ῥὑπούρχᾷ,ε ἀναΐγκεὶ οὐγοῖι ἐφαιτὶ κἐλλ δῦ σέρ χάν 

ΓΤ τε 2 [εκ θόηου δὼ ηὸ τῷ “λέχρτοία ἀληθῶς, “σύϊῳ “πον ]ὲ δ᾽ οι 

ὑπαρέρ χα! 'συμβήσωτον γὸοξ, ἰκαθ πανηὐδι ἦν - λέγ, ἐματοὶ 

Ῥυ τον πομπὸν λέγε ὡδ εἰ μϑιῤηρ! πὸ φλέγετου κοθὲ ἡμηδ, ΤᾺ τλε 

γΆ] γκιο τοὺ “πρνηὸς ὐ δὲν κωλύφηφευ ὑποῖρ φνηδις. πων 

7 δ ἀὐλομιύ αρέρχν. ἐν δὰ ποῖς Ῥισὶν ἀϑδιη δΩλ 61; χη 

καθ ηὸ ἐὴ  πονηὸς, κὺ ἃ λέγεαϑο Τὐσέ ον καθῦσων ηδις λοι 

κοῦ τοῦ πρέν των λέγεαϑφοι οὐ ἐξ ιριεἰ μα κατοὶ τοτερμηὲς ηδις Θ 
ηὁ ἐξ ὅτι "εἰν μοὶ κα τοὶ πανγὸς δι ἀνοίπει ηὸ ἐξ ὑπορχ κου τοῦ 

“ποίνηδο: υ' διᾷ ὃ οἱ εῶδα πώρα ηὸ ἐκ Τίϑεαϑο συμίβοόν4ν7: στο 
γρν δὲν προρβώμίϑα τῷ, δεῖ; εἰ γοι μἐλλῶνισερ ὁ πωμέζες 

χίω τρδυουέοων νὴ δ᾽ θέϊ αν πίω ὃν εἶνα νὴ ἐσλαῆ λἐγάν ὑκ οὐ 
δρίγ. οἰ 2λῦ ἢ χου τν λξύτοι ὡς ἐκ Τ των συλλοιζό μ):Ὁ ολῶς δ ὃ 

μεν ὦ 8 ΟἿΝ πρὸς μῷος νὴ οὐμοπρονῖο ηδ ὡς μᾷρος πρόφδλν: 

ὅδ ν ἐδεμὸσ τῶν Τοϊού γῶν διεκνυσὶν ἡδᾷκνύ ὠνοοὐ σὲ Ὑ 74με" 

σύ συ λογροιόσεη δε Τίϑεαθο, οὐ οὐτῶὼς προρφώμεϑε. ὡς- 

τερ μσὸῳ! αὐδάν εῶϑλ οὸν μρανθούνον τοῦ λέγϑυτεσοὐ δ ν ὅὲν 
ως οἴ μδυ τρύτων, οὐχοϊδιε εὐποῦ διάχθηνου. οὗττσέρ ὁ ὧν 
ὁ συϑλογίαμὸς - μὴ αγϑαμέτω δὲ κα μοῦσ' δ, ἐγ οὐὐ χ 

πῇ συ λογνμημῷ οὐ χετρεντρᾷ τρῇ συμπερώσματασι ἑνὸς γ' 



ἼΔΣ οὐ “77 αὐ μιουτός ὑξημ: "ἀλλα οὐ μ᾽, δα Ἰέγου. δ σὲ, διδλε- 

λου: δόλον οὖν ο’τί "ρὰ τεσ οἰναιλυσει, οὕτω γρυτίον: ΠΕ: :δᾷ 

χοὺν 00 Γβλνμιοιδν ππον Τὸ λϑμιατί, ἀλλὲν ὑκοίσω, σιτοῖμᾳ- 

γψεῖ φανέρον ἐκ 7οὺ συμ'πέρααμαηοσ: ἔν ᾧ αὐ μιουτί ζμΊμ τὴν. 

τουττέηρος ὁριημεῦς ΑΝ Λόγον, ὅσο! προς ἀν τ Τυϊλρίνουσι δι 

κεϊμένοι ΡΝ ἐν ὃ ὑρῷ, προρὺ δ ὅγε λέχ 7 αν ϑεχέον ὅρον: "οὗ αὶ 

ηὸν αἰ πσαντοῦ όλον ἡτῆον συμβήσϑ! πορολὀσέ ας διαὶ ηἢ 

μῆχοσιοῖ ΟΥ̓ Εἰ ἰηὸ ὑσὸ ρἴδάξενὺ ΟἿ ἐχρὸν “ποηῦν͵ ηὃ πτογὸν ( ηἃ 

ὕδωρ ρους σέ τίομ ἔτι δε σοῦ ἐξ ὑτοϑέσδοσυ λλογιημῆ ὑπει 

βουπύον ανεέγᾳν οὐ φοῦεν ἐκ δ καιμένων οὐμειριγέν. οὐὴ 

δγάστ λλογίφιμον δεέει Πμένοι εἰσὲν οὐ )λοὶ δ) σι ϑήκης ὦμο 

Ἄογη μένοι παν τίς: “ον εἰ ὑπαυϑέ μέρος, εἰ μία τὶς διζγοα μι 

μὸ ἐν ὟΝ ς ὀγαμτίων, Μὲ ὶ δῷ σεςη μην εἰ εἶμαι αἱ, ὭΣ εἶτα δυοιλς « 

λεείν ὅχὸ ἐκ δε μία δα δεμς ΝΥ ἐναν τέων οἷον εἰ 13 υΠ4γου 

κοῦ τῷ γοσώ δοιο- ἄμα» ν ἴσαι ηὐ οὐὐ ηὃ ὑπάμον κοὐ νοσῶῷ σὲ: 

9Τί μὲν οὐκ ὅξέ μία ταῖν τῶν ΑΝ ἐναν τίοον διήαμμισ, ἐσσιδά 

διφχτοι ὁ χὶ σὲ ἐπιςήμ οὐκ ὕξην, οὐ δύ διάχτο- καλου) δμμὸ 

Λογέϊν ἀἰνουῇκ οὐον απ λλδς ἐκ συλλοίίσιμον! ἀλλ ξυ ποϑέσε- 

ὡσ!]3 τω μϑὺ ὁ ἦν οὐκ, ὅξιν ἀνα γοιέιν. 67: δὲ οὐμία, δυύγωμίφς 

ὅξην. οὗτος ἐν ἐσῶς τοὺ Λοῇσιμοσ, ἐκεινοσὲ ὑπύϑεσις: 

μοί ὡς δὲ οι ἐπὶ ἥβσγα ἽΣ αἰδυγοέτου περαέμο μένων: ὁ πιὰ 

τού γοισ ζιὴν εἰναλύφν. εἰλλὰ τίω δ εἰσ' ηὐ ἀδιώογον οὐττοῦ 

ἡρτὴν 5:7. συλλοϊσμῷ Ὑφδείς [κνῶϊ. Πϑοί τερον διοῦχ, ὅξιν. ἐξ 

υ ποϑέσεως ὙΥ περαήνετο: δηαιφφἐρουσιδὲ ὟΝ ̓ προφριρμῆ. : 

ὅῃ ὄν ἐκείνοι! ς μϑῳ διέ! Ϊ προδγομολο τί σοιαϑῳ, ἐμέγφσυμφη 

σείνεοἴον, ἐὰν λφλθι μιίοι διώα μι δὲς ἐγαντί ων "δ ἐπιρήσ 
μείω ὄνων “τέως οὐ τίω.. ἐν ταί: δὲ κοὺ μὴ προδοιμο Ἅο τῇ σοί 

μένο! συΐηῳ ρϑσοισί, δ) εὲ, ηὸ Φανερὸν. εἶνε ηὸ ὁ ψευδυσιοῖ ὃν “τῇ 

θεί σης τῆς γιαμέθου συμ, ηὸ τοῦ ἐπερρῆκῖ ἰ σοί ἄγου “τοῖς 

εἰ ρτήο!σ: "στο λλοὶ δὲ μοὺ ἐτέροι πσέροένοντοε ἐξ ὑποθέσεως 



οἷς ἐπισκέψα δ διέ δι δγοιδΉ μῆνου κεουϑα οὗ: »γένες μ' ἦν αἱ 

διαφοραὶ ηοὐ τῶν (δ γρσοι χα πίνομῇ οἱ δ ὐπρϑύσων, ὑσερ ὁ 

ρέμιν" γι: σα σου τὰ ἡ μῶν ἐξῶ Φανερὴν. ὁτὲ ἔχ. ἐσιν εἰνουλυφν 

εἰς τοὺ χύμιοιπον τι νιέτι συλλο τ σγμῦν' νὴ δὴν αὐ χέαν, εἰρίκα 

εκ - δὲ ὃ ἐν'σλείοσι Ἐ ὐ μοισί δεκν προδλημοζτων, ἂν 

ὧν ϑατέρῳ συ λλογειϑήἤξν εἰναι γεν τ' συλλοτίσμμον εἰς ω 
το οΐ ὃ᾽ π᾿ ὁν τῷ πρώ, σερυτηὶ εἰς ηὃ ὀδούτεϑ. ἍΤ ἐντῷ μέ 

σῷ εἰς τὸ πριν ἐχάποιντος" ὁ αὐἰβνίας' ἐσοῦρ ὀφανερ ἐντὶ ξπὸ 

μϑροις: εἰ νῆδα μηϑενὶ π᾿ ν᾿ "τὸ δὲ β΄ “πον τὶ τῷ γ “Ὁ α ῥδενι 

τῷ τὰ με Μ ἂν ηὁ εἴ λβμοι ἐαν ὃ ἁὐτιοραφῇ ηὃ σέρητΤίκον, ηὗ 

μέσον ἐτχοιρηδὰ δ᾽ τῷ κα ὡς εὐ δενλ τῷ ὁ  πῶν τὰ ὑπορξφ: ὁ .0- 

μοίως δὲ διεἰμὴ καϑύλυ οὐ, ὧν μέοᾳὸ συλλογέημος: οἷαν εἰ γὰ 

μδρ ἐς μηδενὶ πῷ β΄ "νδϑ 0. τινὶ τῶ γ ἰντιοραφέντ' δ᾽ 72) ςῈ 

ρητηκξ τὸ μέσον ἔσθζῳ ΩΝ ὃ ὧν τῷ ῦ δαυτερῳλόμευτι συλ 

δ "πον οἱ Μ (καϑόλι μου χβήσογη εἰ εἰς ηὗ ἃ λθμα: Ἐδὲμ μ(- 

ρ4, ἀτεῤ' μόνο. ἔξω δὶ τὸ εξ τῷ μῳ Ρ μηδενὶ. Δ), ποῦν τ' 
τ ὑπο οχ εἀῤτίοραςβέντ' ὅν Τῷ Ξέρη τικῦ,ηὸ οζ ἔσοίη λθμαν 

ὁ μὴ εἶδεν! πῳ' αυδδα, παν τῇ πἰνγ πος χέ: «ἐδν δὲ ὁ 

και ΤΉ γοθας ἤ ξ πρὸσ πῃ Ρ' οὐδ ΞΈρητηκον πρὸς τῷ! γιπρῶ 

ἫΝ ὅρον ϑετέον ηὐ 7 υῚ κὶὶ ὑδενὶ τῷ Ρ αὐ οὸ δὲ ὅ, πριν Ὑἢ τῷ Κ᾽: 

ὡςγοῦ δεν) τῷ δ᾽ ν Σ δάρα γδις τῷγ᾽ ὅδεν)- ἡδὺ τιερεφᾳῃ 

τὸ σερετίκον ἐὰν ὃ ἐν μέρφβ ΡΟ ; συ λλοομὸς:Ὁ τοῖν μα β ηδ ςκί- 

φυτος πρὸς τῷ ἂψ Ὅ0 νιερῳ ἀνώλυϑη σϑΊ εἰς τὸ πρῶτ αἱ ᾿ς ψὶ 

οἷ ον Εἰ γὸ δ μηδέν τῷ β,τῷ κυ τινὶ ὀῤπηδροιφένπ' γΡ᾽ “752 

σερητεκῦ ὸ ἃ σοι ἀβ μιαινηὸ ψϑ »ε, ἐσενὶ τῷ οἷ: πὸ δῷ τὲ 

νὴ τα γ᾽ ὑτοῦμ δὲ υὸ κατα τοθεκον Ἄκ ῥα ̓νϑήσίῇ οἷ Οἱ Ομ Εἰ Ἰὃ 

εζ τῷ μϑῳ Ρ̓ παντί" τῳ! δέ γμι. πον τὴ τε ἐπιδύκχελοῤτι 
ΞΡ Φην κἀξ. ὅτι ἡδυορμϑιμησ', ἔσοι συλλοπίομιος: ποέλιν οἱ 

μϑρ ἐ ον τῷ δήῳ λϑ ματι ἐκ να ̓ υϑήσον! πρίν τ᾽ εἰφκὴ ὅ: οἱ 

δὲν γα ες πριντίς, εἰσ γ Γ "εὐ πορχίτω δὲ ηὁ μϑρ ἃ "σαν -' 

Κ 



νγὴ τῷ Γ᾿: ηὃ δὲ β' τοὶ ΤΩ οὗκουν ἐπεὶ οὐν χιθρε 4 δι Ἰδν 

μόρᾳ κατα )ϑθικῶν ὑπαρξᾳ ηὸ 7 τίν ( ὶ πῳῷ δ «ὁ σὲ εἶ, παντὶ 

ὑπ ρλι τῷ ἯΣ ὥςτε γίνζ) ηὸ Β λθμα ποῦς εἰ ξέρητίκος συλ 

Λογιημὸς, σου τω σ᾽ “ἐν τιπρ Ὡς » ηὃ ὧν μα ,ρ4 κατοι ὧἹὲ - 

κονιῶςτέ νὸ μὰ οἱ ἐδενὶ τῷ δ" ,κὐ δὲ 7 υτινὶ υταρέρξ φῆ δὲ ἐν 
“σῷ το λλυτοίῳ λθ ματι συλλογίσμων εἷς μόνος ὅχ. κναλύζ), 

εἰς χὐτὦ, σ τοῖν μὴ καϑῦλὺ τεῦ ηὸ σερντεκου, οἱ ὃ ἄλλο! “ποΐν τ 

εἐναιλύον τοί. (ιαὐτηγ ρεϊάϑω, ) “πιχ νηὸσ' “Τ) γ ηὸ οὗ, κοῦ ηὃ ΒΥ 

οὐκόν ἐν Τισρεν 4 ηὸ ̓  προσ ὑκοτερον ἐπὶ μέρουφ, ὑπό ρξ4 
οὐβαπὸ ὁ ΤΙν! ΧΩ ὡς τί σοι ὴ “δε δά μοὶ, εἰγὸ μδρ ὁ Ἢ ποιντὴτῷ 
᾽ αὐ δὲ γ᾽ τιν! τῷ (ὦ εἰ ηὐ μὲν ἃ πριν τῷ" γυὺ δὲ μ᾽ “τινὲ 

τῷ δ,0 αὐηὸς λό γὸς: ἀντιερεφς ΡΥ πρὸς ὸ δ᾽ ὺ ἔνξαν δὲ ηὐ 
μδὺ ιε ποὸν Τί τῳ' γυδθα “Πνὶ τῷ τὰ πρῶρν ὃ Οβον ϑεγέον ηὸ 

ΓΝ τὸ Ὑ δ᾽ παντὶ τῷ γ',οὸ δὲ τινὶ τῷ ὦ ως τε τὸ δὶ σέν! τῷ 

εἶ, ἐπεὶ δον τεερίφᾳ τὸ ἐν μέᾳ4, καῖ ηὸ δὲ Ἰινὲ τῳ Ρ υὐτανέρ 

ἿΝ μὰ εἰ ᾿ σερατηίεος ὁ ὃ συλλογεσμαος καϑόλου ἢ ΥΡ ὅρων ὄντων, 

ὁ μοί οϑς ληπτέον. εἰ παρλίτω δον “στὸν Τὴ τῷ 7 τὸσὲ εξ. 

μηδενὶ: ὑκῶν χὶνὶ τῷ ιἐ ὑχὺ ποέρξα οὐ Κ΄ υγὰ δὲ οΣ οὐδεν! τῷ γ" 
εἷς σε μίσον γὸ Γ΄. ὁ μοίωσ ὃ νὴ θη μδῳ σερητηνοον καθόλου» 

οὐ δὲ κου τη γόθεκον ἐν μέρφ, "ὁ μὰν ΥΨ ἃ οὐδενὶ τῷ γ' «γὐ σὲ 

γ. “τιν! τῷ' ῥ᾽ ὑπαέρβφ' ̓ξαν δὲ ἐν μέρ Ληφϑῆι υὸ σεριτης- 
κὸν οοὐκ ὑσσοι ῥα λυσίς. οἷον εἶ πὸ μδῳ ὮΝ “σαν τὸ τῷ γ' "δ σὲ 

εἰ Τινὶ μὴ 1 ὑποίρχ: δ τιορεφέντοσ Ὁ “ΤΩ [Σ γ αἰμῷότυ- 

Ῥω οἡ προτοέσεη ἔσοντοίι κι αὐτοὶ μέρος! Φανέρον δὲ 0.70 Ἡρῖ 

ρθσ τὸ λα λύφν εἰσ’ λληνλα, πὸ ῤμματοι ἥ πρὸς τῷ «-' 

κάδομι ἀκρῳ πρότοισίς, οἐν ΤΙ φρεπτέοι, ἐν εἰμφοτέρο: σοῖς 

οὐ μασίμ" "ταύτης 2} μέτου τιϑεμϑης, μετεβα σίσ' γένετο" 
Νὰ σὲ ἐν τῳ μέσῳ λόμειτι ἀτέροσ μϑ, εἐραινεταο" ἄχοτ 

ῥ5 δὲ οὐκ ὐραι ύετοοι εἰ σ' ηὃ γὩΣ ὅταν μὴ 5} " πἀ καϑόύλου 

σερητκον, οἰγει Λαίε το. εἰ ἐδ ηὸ ἃ μηδὲν! μδὺ “π ῥ «τῷ 



δὲ 7». “πνὶ ἀμφότερα ὁμοίως οὐντιερύφᾳ προσ᾽ηὸ ὑξ. ὥςτο 

ὁ μδρ Ι᾽, οὐδεν: τῷδ ἐδ ηὸ δὲ Σ τινί» μέσον αὖρα κυ ἀεότοος 

δὲ αὶ αι “Φοῖν"χὰὲ πἰρ 7, Γσὲγ τινὶ μὴ ὑποίρ χῳ, οὐ γένετο 

οἰνά κυδῖς. οὐδετέρα δὶ ΝῺ προτοέσφων ρα τήσ' οἷν τί φρο 

(ιειϑύ λον" «κοῦ οὐ ἐΐω τῶ Ῥίγν σὲ λῥμασοςι ρὲνος Λυϑήσονη εἰς 

ηὃ μέσομ, τοῖν ἢ ἐ ἐμ αϑύλου οὐ σερητέκον οἷον, εἰ ηὸ ἃ μεδερὶ 

"ὦ γὸδὲ ὶ πινὶ ἢ παντὶ: "οὐ Δ πὸ γ τ μϑὺ Κούδενι: 

πῷ ὃ Ἰω! ὑπιρεφ. ἐδὲν δέοι μιξρουσ ἡ τὸ σερηῖρκον, ὅκοὲ 
νοι ουϑήσε τον" οὐ .7) ̓ δέλετοι ἀνλιοροφην τὸ ἐν μιέρᾳ ἰπτο- 
φΦαίῖλικον. φανερὸν οὐμ οἍ οἱ ουὐστθ! ἐ συλλογεαμοὶ ἐκ κἰναλύ 

Ομ τοί ἐν τού το] τοῖς αὐ μουσὲμ ̓ οἵ Ἰώ οὐδιείσ’ "τύ πρώτους 

εἶνε Λιίονηο. Ἰρὰ ὁτὲ εἰς τὸ πρῶτον “ᾷῷ λδμια ̓  συλλογτμῶν ἀνα 

γϑέϑύων, οὗτοι Μόνοι δυο τον οἐδιυοίντου περονονῆ. πῶσ' 
μῳ οὖν διέ “ούς ; συλλογιημουσ' εὐναζειν, τρὶς δι νος λιύίωτοα 

πὸ χήματο εἰσ’ ἀλληλο φανερὸν ἐκῖ' εἰρη δρῶν. Διο 

Φίρ4 δῷ ἐν τρ ἐμ ατοσικθυ οὐζειν κ᾿ ᾿ οὐμοςσικιδνοέζενν ηὃ ὠνσὺ 

Λιαιμβοῖνν, ὴ τοῦ ηὸν ὃ ἐπέρον σημμαόνφν τῦ, μη εἰγο τόδε ̓ 

μοὺ εἰναι μὴ Ἰόδιενοἱ ον, πὸ μὴ εἶν οὐ Ἄμκον, τῷ ἑ ἔΐνο! μὴ λῶν 
κονεοῦ "δ μῶν σμι μον οὐδᾷ κἦν οἰγρύφασὶσ 27 εἶναι λιν 

κὸν, ὸ ἄνουν; με ἐ Αὐυίκον, εὐλλὰ με ἄνα; “ιΕυίεον- ̓ Λύγος δὶ 

ύυηου, ἌΡΥ, Ὄμιοι ως ἡ» ὑλφ. ηὃ δύνα σοι Θασύξάν,πρὸσ' τὸ δῳ 

νγο2}} αὶ ὀασίζῳν, τῷ Σ Λευκὸν, πρὸ ὅξην ἐ λινκον: οι ηὁ ἐ-σὶ 

συ τοόαθον τ ἫῬ  ἐπέσοί! ΤΕΣ ἐ[αϑ' ηδΛ ἐπί σοῦ! δ ς“711 

συμ ηὃ ἀριϑῦν, ὕσιν δαφέρφ εγδ γὰ δῶν (} ρα δή φάν, ἡ ΤΣ: δου 
ναΐμϑιρος μα δύφεν ὦ ὠρτε (ἃ πὸ εἰγτικείμϑμα ὑδαύ οἰ) ρουδύζάν, 

ἐκ σε δυάμϑμος βαδύ φν.εἰ οὖν ηὐ ἐκ ἔσῃ διωείμδῥ μαι δέν 
τανηὺ σμανᾳ Δ ἤξε δυυα μϑᾷ ὁ Ἵ Θασζαν ἢ μιᾺ δα δύζν. τοιὺ ν 

χοΐ γέ ἅμα ὑποί ρξᾳ τῷ Ρ αὐ τι 90 κὶ οὐὐνχοσ' δεώ κ« τοῦι ποὺ θα- 
δύ 4ν κοὶς μὴ ' βασζφν. “α ἐπισήμων 777) αἰγαθο καὶ 72 μὴ ΠῚ 

πεϑοῦ θη ἀσὶς σὲ κρὰ οὐκ φασίσ,  χὐ σοίρ λον σὶν αἱ ἐν 
'ζ τ 



κε μϑιρ ον ἄμα χὰ οὐ χῷ. ὡς σὲρ ὧν ἐτανηδν “Εβηὰ πὸ ἀξ : 

ἐνπό σριάϑο ηὃ οἰᾳριϑὺγ γὼ ἐπέ συεθθα ηὁ μὴ οἰγοεϑν οὐδὲ εἶνου 

μὴ ἀφιϑὸν "οὺ μὴ εἰνο εἰλριϑν, ̓πδιρυντν ὺ ἂν οἰ λογονδοϑοΐ 
πόραΚ ἀπεραοιὴ ϑώτερα, γ6ὲ η τυ εἶν μὴ ἴσον (Δ κἡ μηεῖν 1] ἔσθ 
νῷ μὸν δ)Ρὐἱ τόνι φτοί γε, τῷ ὀν τιμὴ ἴσῳ! μος σου τῇ ς2 κ ἄ.- 
ψΕσὍΨ" τῷ ἢ σὲ οὐδὲν. δυο περ ἰσὸμ μϑρ! ἢ ἀρέσον, οὐππῶν ὑπρόολῴ 
Ἰσορδὲ" οὐἰε ὦ ἦσον, ποῦν. χε, ̓  ἔφαν οὐ λόυκον ξύλον εὐ τῷ 
οὐκ ἐς Ἄθυχοι ξύλον, οὐχάμα ὑανίρλῃ, Εἰ ὭΣ ϑύλον 
ὕ Λένκον, ἀφοῦ ξύλον. "ὃ δὲ με " Αίνκον ξύλον, οὐκ εἰν οἱ γα 
Ὕ εἶναι δύ λον ὥςτε Φανερὸν τὶ ἐκ ἴσα 72 ἐδν οὐρρεϑὲν, 
ηὺ ἔσαν ἐν γριϑὸν, οἰ το ασισ εἰ τ δι κου τοῦ “το τὺσ' ἐμὸσ ἢ κα 
φεισίσ᾽ ἢ οἰπόφοισὶς ἐληϑθῆσ, Ε ̓ μὐδν οὐππύβει σίσ, δῆλον 
σκωποίςασὶς ἀνπς ἐμ κατορεβοσίως δὲ παρέσῃις οἰτγὸ -- 

Φοισίς! 13. ἢ ταῦτα αϑαυὸ δ ἐσην ὄχ, ἀΓαθον- ἐχφθτα 

ξεν πίω δὲ ἐ πρὸσ ἄλληλα: "ἴφω ηὸ μδρ' εἰνο ἄφριϑον, ἐφῷ δῶ. 
ὃ δ μ εἶν ον, ἐἐγοεϑαν εὐφῇ ἣν ΓΝ Κὰ δὲ εν ον μὴ οἰλριϑν, ἐφὴ 

Ἢ ἑσπὸ ηὃ β' οὸ δὲ μὴ εἰναι; κ᾿ εἰλοιϑν, ἐφῆ ΖΑ σοῦ ηὗ ἐξ, ποὰν 

τὶ δὲ ὑπποόρξ4}) υὸ διῇ ὸ ὦ πρῶ δον! τῷ Γ αὐτπῷ' κρὺ ἡ τὸ , 

ἢ ἃ μον ἐδενι τι αὐτῷ! "οἷ ᾧ ηὗ ΤΣ εἰνοίγιαυ ηὰ ὮΝ πον τ 

ἡρν μον » ἐληϑὺσ' εἰ πεῖν Ὁ} ἔν ᾿ ̓Αἰνκονμοὶ ὅ γι ἐκ, 

ἐς Ἁδυκὸν, ὠλυϑές. εἐδωύνουτον ὦ ἄμα εἰψοι ΠΝ 
ποὺ εἰναι μὴ Αὐυκὸ δὰ εἶνον ξύλον οὗ ̓ ΑΜίμον ρὲ εἰ γου ἐύ- 
Δὸν λινίωον.» "ὥς τεῖ μιλήίε α τού ισίο'κὶ οἰπτῦφασίσ ὑπώρ 
ἐφ’ ζ δὲ κ- ΤΥ οὐκ ἀεί «Ὁ ὙΣ οΛωσ μὴ ξύλον ὅξὲν, οῦ 

Νὰ ξύλονίρα, ου Αμίκον. ̓ἄναπα Λιν νγοίνυν ᾧ "τῷ ῥῶ. Μοῦ 

τὸ ἃ: πῶντῇ ἢ ὙΝ πὸ, ἡ πὸ. ἐπεὶ δοῦ χίόντο ἄμα, 
εἶν ον μὴ Αἰνκὸν ηϑὴ εἰναι Λάκων, τὸ 2 ὑποίρξᾳ . κουτοῦ 
ὃν “τοῦ ὄνος λίιυκοῦ οὐ ληϑές εἰ πέον ὑτι ἄχ ἐστὶ λυκον: 
ἐς ατοῦ δὲ τοῦ Χ " πανχῦσ πὸ (δ. Ἰου Τοῦ ἐ γερυν ὁ λωσιμηδν 

ηοσ ξύλον, δῆς οὐληϑὺς η5 οἱ εἰ πεβν,οὺς ἔς ξύλον λευκὸν. 



ὥς" τὸ Ἵ ἀληϑύο, ἃ ἐΐε ἀλεδὲσ ὅτι ξύλον λινοῦν δῷ-- 

ον δὸτι (οὰ ἀρ, οὐδενὶ τῷ Ὁ οὐυχ" εὐ ποὺρ χά, Εἰ κρὰ ηὃ Ρ μος 

ηὸ 2 ἐυδέρατοῦι 7}ν:} ὁ τῷ αὐτί ὑπτρξαν. μοι ως δου 

σέ Κορὰ αἱ σερήσείς Ἴρος τοῦς ἢ λοι οωνν τοῖν τη ΤΗ [ ϑέσεὶ εἶ 

δὴν ἐφῷ ηὸ ὦ υοὐνκ 'σον ἐφ οὐ τῷ. "λύν σον ἐφοῦ ἡ Γιὐκ δρι-- 

σὴν ἐφοῦ ηὃ "δὲ. πρὸ ἐπὶ πολλῶν δὲ ὧν τοῖς μϑρ ὑπο ρχφις 

δὲ, οὐχὺ “ππυζρ χά υ οὖ .Ἡ μδρ οἰσαύφ ασίσ' ὁ δμιοι ὡσ' ΩΝ 

θεύοι τ᾽ ἂν τί ἐκ ἔ 5} Ἀδκας πρῖνος ἢ "τί »ὺκ ἐσ δικὸν 

ἐκεςον. ὅτι δέ δεν οὐ λευκὸν ἐκώςον, ἢὶ ὅττι ποίντο χε β 

οὐ λϑυία. ἐδ δυς. ἡμοίως δὲ μρὼ “γ ε5} "πᾶν ὑϑον Λίνχον, 

οὐ ηὸ (ον οὐ ̓ Λθυίκον ἃ ροῦν ζώον, οἰπηὐφασίς "ἄμφω Ῥ 

ψωδές. ἀλλὰ τὸ δε ἐς πὸῶρμ φοορ Λθυχὸν. ἐπεὶ δὲ δΆΛοΝ 

0177) ἕτερον δἩ μαόνᾳ ηὁ ἔφτν οὐ Λδυκὸν « μοῖρ ηὁ οὔτι ἐσ λὼ- 

μον. μοὶ τὸ μϑῳ κοὶ τορεβυισίς, τὸ δὲ οἰππόφοισίο', φανερὸν ὧσ' 

δ χὸ οὑμηὸς τρόπος “72 δεικνύναι εἰ ἄτερον. οἷον 41} ὃ δ 
ἐξ ζωον, ὀυκ ἐς; Αδυίςο δε ἐν δε χὰ τοῖν μὴ εἰν; λαυΐίωον: "ἢ 

ὁπηοξληϑὲσ εἰπεῖν μι  λινίκο(. εὐσου σγο Υ ὑῶν ἔἶνωι μιῇ 
λινίκον.. εἰ λοὶ πὸ μϑῷ εἰ ληϑὲς εἰπεῆν, ἔς: “αυίεον, ὅτι 
μ5 ὁ Ἀρυίοο(ς, δ οὐ ηὸς πρόποσ. "ἐκ τοισίκθυα σῃκαίσ Ὁ τ 

ῴω δΥ ὦ “ΤΩ πρώγυ διεένενυ τοι λὐμευτυσοτο δοληϑὲς σῷ τ 8 

ον δ μοι ὡφ τοῤήϊετοι τῷ δ οὐ ληϑὲσ εἰπεῖν λθυίκο(α, δυὸ 

οἱ ληϑὲσ εἰ πεῖῆν μὴ δος, οὐπτὐφφοισίς, οὐγλεῦ τὸ μὴ οὗ Λη 

θὲς εἰπεῖν λϑυίε δι. εἰ  δᾷ ον εἰ Λιϑὲς εἰ πε: ὃ ὅν ἦ οἷν -- 
Πρώηροις μουσίκοι εἴτ Ἴ μὴ ; μουσικὸν ὦ εἰν ον ἡ ἂν Π δ ζῶον 

Ληπτέον, ἢ θναι μουσικὸν, ̓  μὴ μμουσίκο εἰνοιν "δι δέ δι4κ- 

χοζ4. “τὸ δὲ μὴ εἰν μουσίκο(ϑ ὃ ἂν καὶ ἀνθρωπού, δέν αι σ δυο 

“Ζχωσ δεϊίεγυτο κα τοὶ ποὺς εἰρημένους τρθσ όσον: 
εὑπρλαῖο δὲ ὅταν ὁ οὐ Τὼ δ᾽ ἔχη Τὸ ε κοὰ σεῦ ιξ : «ὥστε δέ μερὶ κ 

Ἴ αὐτῷ μὴ ἐρδέχι ϑαρ ̓  πον τὶ δὲ ὁξ ἀνούγίοησ, ϑείχεροιν: 

Ἀρὰ πρό ΛΙΝ ΤΟ 5 Ἰρὼ ηὐ Χ' θσουυχωσ «ἐπσητοῖε δὲ τῳ! 7, τὸ 
Κ τὶ 



ἐξ. μοῦ μὴ " εἰντιερίφ 4, ρῶς τῷ ιξ ηὃ ἣν αἰΐεο λουϑήσέ!, κοὐ 

ἐριεῆνηετίφῳ κοὐ ηὸ μϑῳ δ: ποὺ ηὸ 2 ἐνδλετοο τῷ αὐτῷ 
ηὸ σὲ Ρ κρὴ ηὸ γ΄, όυκ ἐν δέ γα ταν: πρώτορ μδῳ υ ὧυν ΦΑΓΙΤΝΗΝ 

ηὸ δι(“πέτοο ἐν ϑένδεν ,φανε ρον: ἐπε Ὁ ὟΝ .Ξ ὁδ' ϑούχερον 
δβ ἀνάγκυσ' ᾧ δὲ ἡ Ρ ουἱε ἐνγδέχα τονε γ Σοὶ ηὸ σεζο τοτὲ 

Φιρνὺ ἄ: γ δὲ ἄ κοὶ υξ μὴ 1 ἐγδε χε ϑαρ τ! αὐτῷ. 'φα- 
νερὸν ὅτι ηὸ δι οἀκολουϑήσε!. πὸ Ἀίν ἐπεὶ τῷ οΣ τὸ ,» 

ὄυκ οὐντιερέφᾳ, πῶν τὲ δὲ ἢ γὐ γ ἢ ηὸ δι ἐν δέᾳ τῶ τὸ ἂν 

φιοῦ γὰ δ τῷ αὐτῳ! ὑπέρ χῳν' ηὐ δέγε μ᾽ μοὸ ηὸ γ ὀνκ ἐγδὲ 

λέτε: «δορὰ ηὸ σέρϑαιο Λουθειν τῷ γ υὸ συμθαλνᾳ ὙΥτι 
εἰδώνοιηον "ζφάνερον ἡ ἣν 97! ὀυδὲ ΓΝ τῷ δι, εἰν τίϑρεφ 4 

ἐπείπερ ἐγγυρέ ἅμα πῷ δὲ μοῦ ηὃ εἶ, ὑ ποίρ χήν ̓ συμβαίνᾷ 

δα ἐνίοτε κοὸ ἐν τῇ ρου ΤῊ τοόξ δ όρων οἰπτῶ τοῦθ δερὰ 
τὸ μὴ τοξ ἀντίκείμδρα, λαμβάνειν ὀῤθῶτι ὧν, οἰναγκν ἴων 

τῇ ϑυτερον ὑπο ά' οἷον εἰ ηὃ οὗ κοῖς ̓  Ρ᾽ μη ἐνδῴ χυτοῦι ζ 

μμεῷ, τῷ αὐτῷ, οὐγείγια ὅς ὑποέρχῳ ᾧ μὴ ϑασέροιν, δρύ τ 

πλν νπρὺς ἡτο ΔΙ γὸ Ν νὴ "0 δος ὠσουντῳσ'. ὡ ΝΣ “σὰν 

τὶ ἐπετοῦι ηὸ ἃ »συμβήσωτοι ὙΥ ᾧ καὶ δι ηὸ ρΥ΄͵ τόρ χν ὁ 

ἐξ ἀνάγκησ'. ὑπέρ 37 ψῦδοσ εἰ ληφϑῳ ΡΥ ἡ ἡ οὐπτύ φασὶ 

ὟΝ ΤΩΝ ἡ ἐφῶν φ. "τοὺ ποῦ Λίν ὟΝ τὲ » δι ἡ ἐφῶν 9." εἰνά[- 

κη διὰ τατόρ τὴ,’ Τὸ δ ᾿νὸ ζ ὁ ΥΡ τίω φείσιρ ἢ τι) εἰπτόφοι 

σίν- νὴ πού μιν τὸ γ ἢ ηὸ ὧν 'Φασίς μὰ οὐπός ασίς. τοὺ 

ᾧ πὸ 7 “παντὶ τὸ ἃ ὑππόκ τοι" ὡς τῇ ᾧ τὸ ἦ, πω μτὲ πὸ 5. 
σανέ Λιν ἐπες δὰ ζ κὦ  ποὶν τῇ ϑοέχερον. νοὺ “ΝΥ 9: δὲ σαι ταν 

εὐχολουθεῖ δὲ τῷ , ηὐ 9. - καὶ χῳ δ ὗκο Λυϑήσει,τὸ β.» 

"5 7 ἴσμεν εἰ ἐ ρα πῷ 2 ἐνὶ ε καὶ τῷ δε τὸ β: ἐού ἡ ψῶ 

φἰὸ δ΄ " εἰνοί πολιν : ἐντοὶς οὕπω ἔλουσὶν Ἡ  ἶκολούϑησί' ἽἽ 

τὶ ἰσωσ' ἀνοί γκο “σοῖν Τὶ οὐ ἐς, ἢ ηὸ ζ οὐδὲ ηὁ δὰ ἢ η β δ 

γὩν οὐπτύ φασί ΤΩ ἐξ ηὐ Φ. τ δ» ἀπεϑον,, πὸ οὐκ οὐ λοιτ- 

ϑὺν εὐππύ α οἰσ. οὐήάνγον δέ Χξ1ηὺ οὐκ ὕξην οἰγοιϑὺμιτῷ ἐν 



τὸ εἰγιϑὸν, οὔχι, οὐκ οἰγεϑο 5: ὁμοίως δὲ κα ἐκὶ δας γ δι 

γώ ἘΝ οἐσαοφεΐςεισ' αἱ εἰλημμένοι, διύο εἰσί: 

ιαμηχ ω κῆρ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ Τ ὐρῷ 

ΤΕ ΡΩΝ, ΔΕΥΤΈΡΟΝ: 

ῳωΝ Πόσοις μδρ ὅν λϑμιασί, Ὕ δὰ πρίωμ 

διἼΡσῶν προτοί σφῶν δα χε, πῶς γέ- 

᾿ πσυυς τὸ λεἰσ'᾿ ηρῖα θῶ 

δ ληψόμεθα τοῖσ' πσερὶ ἵχαφον τ ραν 
δεληλύλεμδῳ (ἐπεὶ ὃ οἱ μϑῳ, χαϑόλν ἢ" τ’ συλλοιοχί εἰσίν οἱ δὲ 
ἐΖ)  μέφι, «οἱ Μ Γμαϑόλυ ““σθντες οἰὶ “πλείω συλλογέζοὐ σὲ 

ὧν με, οἱ μα ἐκουτηγοριῤεοὶ, “πλέω. οὐ δὠηρεφα τικοὶ ηὸ συμ 

πέρασα μοιλ αὐ μ' μὴ δ ἀλλα προτοῦσ᾽ ἀν τιορἐφσοίν. "ἡ οἱὲ ὧν 
μὲρφ σερητικη, ὅκ εὐντιερέφει ηὗ ὁ συμτασέραόμιοι, τὲ ἰκοιτοὶ 
τίνος ὅν. ὡςϑοῖ μων “οἐλλοι συϑλογοομοὶ "“σλείω συλλογεοῦν. 

οἷον εἰγὸ ες δέδεμ! “σαν τὶ τῷ Ὁ ̓ “νὴ, (Δηδιξ “πενὶ Ἰῷ ὦ εἰ- 

γα Πκοῦδον ̓ὐπέρχᾷν' (ὦ εἰ μηδενὶ τῷ βηὸ ἃ εἶσὲ ηὃ Ρ' ὕδεν! τῷ 
δὲιηοῦ τα ὃ ἐπερον τον! ἔμηροιϑν εἰ δὲ τὸ τιν μὴ ἐπωνέρχε, 

γῷ! (;, δκ οὐνοέ ταν (ἃ τὸ Ρ᾽ ἯΙ ἰπρ' ἃ μὲ εὑ ποίρχειν: ἐνδέχι 
δ “σον Τὶ ὑπαρέρχν. αὕτη Σ ὧν χουν “πούν των αὐτέει, ὟΝ χε 

καϑόλῃ Δ δ κατοῖ μέῤ. ΤΩΣ περι τῶν καϑέ λε διοζλλῶως εἰ 
πεῖν. ἜΤΟΣ Ρ ἢ ὑπὸ χὰ μέσον ὶ ὑπὸ τὸ συ μαέραεμια ἔν, οἱπῶν 

τῶν ἔσο ὃ αὐ το συλλογεσμιθ τον τὸ αἱ ἐν το μέσῳ τοῦ δὲ, 

ἐν γα συ μιπεροι μος τε τεϑῆνοὶ ον εἰ πὸ ἃ β΄ συμτσέροισμρς, 

Κζ τι 



ἘΠῚ 
δνον ΤΣ οσοί ἐδ πὸρ δὴ ὕδὴν οὖν οἱ Πκυηΐε ει τοὶ Ἴ “ποίν τῶν κἕ 
γε ὅν πὸ ἃ ἰὴ γὸ δι νυ μῳ τῳ ΕΣ οἱ δὲ μιν ὀλῳηῳ ξ, καὶ 

δύγοιδν ὅλῳ τῷ ὦ! “πρίχί εἰ οὐ τὲν ὅλῳ τῷ Γ- δὴ γ ἐντῷ α! Ὕ 

ηὸ δῶ ὁλῷ τῷ ἀἰσοινδμόιων ὃ οι εἰ, δέρμτες έΐῃ ο συ ΔΈ γαν- 

ἥμόν: ἐπὶ ὃ Ἂ" μ᾽ ὐίμοιτ' ἣν αἱ ηδηὸ συμπέρασμα μι ΠΝ ύσοο ὮΝ 

λογήσοιἀμμνοῖον εἰ οὐ Ἢ μηδανὶ ΤΥ παν Τί, συμποί 

ῥοίσμιο 5 ΤΙ ἐδενὶ τῳ! δ ς εἰ δι ηὁ δι ὑπὸ γὸ λ, φανε ρ᾽ ὁ γί 

δ χὐπορ χά οὐ ταῦ τὸ Ρ' "ηοἷσ'ὃ ὑπὸ ηὸ ἃ δὶ δ χὐ πὰ ο χά, ὐ δὰ 
λον δγα ποῦ συ λογέαμεῖ: καί! ὐ χὔ πέρ τῷς ς εἰ ὅν ὉΕ ΠΣ 

ΓᾺ αὐ ηὃ μι ἐμ. μηδαν ὑποίρ χήν ἡ 6᾽ εὔγοῦ το συλ Παρδ᾽ 

σύδλφατο: .ηὃ ὃ τῷ ἃ δὲ μὴ ὐπορχέν, εἀνοιηρ δῴκηρν εἰ λυ πτο ὡς 

τί ́ δυο τὸν συλλοηίαμ συμθαλνᾳ να τρῷς μὴ ὑπνέρχέν ἐ 

"5 5 ὧν μέρᾳ μβ οἱ τὺ ηὐ συ μταέρειημια, ἐκ ἔσο η ον αἴ- 

κοϑον» 7) εἰν συλλοίλαμιος ὕ ΤΡΩν οἱ ΤῊ ληφθ; ὧν μέρφῇ ἥ' 3 

υ τὸ ηὃ μέσον, ἔσο, -ποίντων. “πίω οὐ σγοὲ ηἂν συ λογέσμον. οἱ 

ον εἰ τὸ; ἐ ππρεν τὶ τῳ ι τὸ δὲ εἱ᾽ τον τῳ Κ΄ τῷ μϑρὴ 
ὑπο τὸ γ᾽ τέϑέντος, οὐΐε, ἔσο: συλλοπίημθα: τὸ δὲ ὑταῦ 

ὁ : ὄσοιι, οἰλλοῦ διὰ ὧν προγεγδιοημϑμον συλλοίίς μον. τ 

μοι 'ωσ δὲ καὶ ἐπὶ ἐλλῶν Χύμιευπῶν . ε τ μϑὼ νυ 
τὸ συ μυπέροιφμιο οὐε, ὦ τον ̓ϑοτέρου σὲ, ἔσυζ,. "Ὅλην οὐ ἜΣ 

ἐπὴν συλλογίᾳμὸν, ἡ μὰ ἐν "ποῖ (αϑόλου Ὁ εὐν οὐ τ΄ 

δείεσττυ τὴσ προτοέσέωσ' τοὶ ἐπὸ ο μέσον ἐδαίι γυγοὼ ὧξ 

τε ἐσὲ ὲ ἐκέι ἰσοῖ 4.Ὁ ὑπὶ γούτων' ὅδε μϑῳ ἦν ὅτως ἐχφνὦ ὠοτοῦ 

Δηθεῖς εἶν πὸς Ἴρ0 τούσεής, δεν ὁ 0 συλλογίς μός: ἔξ: δι οὕς τέ 

φαδῷτ, ὅξι δῶτε Ὁ κα αἴ εἰληϑῆ εἰνοντίω ὃ, ψ υδῷ. ὡδ ὃσυμ- 

πσέρας μα," αὐγϑὲρ: ἡ ἡ ψς ὁφ ον εἴκης. 68 ἐληϑῶν μὶ οὖν ἐκ. 

ἐςοῦ, ώδες συλλο εἰσορῶν. ἐκ Νδόῶν δϑέγεν οἰλιϑ'. πλὴν οὐ 

νυότι,αὐρ τεῦ) » δυο, ἐκ ἔσω ἐκ ψῶζ' συ λοτής κἱ ᾿δέλνδ αν 

αν ,ἐ ἐντὶ ἑρ μέν λὲ θήσῃ Πρωνδ εἶ ὅν ὁ, ὀρ ἐλυϑὺ ἐλθὸν 

τινῶν: ἕν τ ἐδῶλι. εἰλ 7 αὐ ὄντ ἀν ἀβιη γὸ ΒΓ 



ἀρ μὴ δντὶ εοἰνοίῇο τὸ α μη" Εἰ ἐν ἐἰλυϑέρῃ, ὸ αιλῤα 

Κη Ἀαὸ πὸ ις οὦ ληϑὲς εἰνανΝ συμβήσυτοι ηὸ οὐδηὸ μα ἐιναὶ 

τι κοὶ μὴ εἰνου.“του τοδὲ οἐδεικιηομ. “δι ὃ Τί δὲ κι ὦ τοῦ! γὺ ἃ ἧς 
' δροσ͵ ὑππολυφθήτω ἐνδέχιαθς, ὡς ἑνός ε τίνοσ όνντοσ ὁθ ἀνα 

μησ᾽ Τὶ ὁ σὺ μιβαίνάν. «οὐ Ἢ οἱ ἐν χί- «ηὐμδρ ἜΣ συμιβοῦνον εὐ δὰ εἰ-- 

ναίων τὸ συ μησέραημαι γ37' "δῶν δὲ γον γένέτοιι, ἰλα χι σὼν 

Ῥδεδροι δ 8 δια σημιοιτοι κρὸ προτοέσετ εἰ Ν᾽ ἀλυϑύς ᾧᾧ η 

ιε ὑπο ρχί, οὐ ἃ “πῶν 7)" ῳ δηὸ γναὸ τὸ, ᾧ τὺ ̓ εἰνοῖΓ 

κη ηῦ εἶ, ὑποΐρχίν. υοδοὐ οἱ όντε εν ἡ φυδοα να ἅμα 

ὑπο ρξᾳ 19) ἡ’ χὐπείρξᾳ «ηὐ θ1) ὦ ὥνπερὶν κ ν τρί, Ὕ προ 

χρῦσε!: συ ληφθεῖσα. δ μοίοοσ δὲ κοὼ ἐσσὶ “δὴ σΈρυτικϑϑ 

ἐχέ ἐγ δεν ἀξ αἰ λυθὼν δὥξω ἀν ἐκ φυσῶν δύδειν, ἀλη 
ϑύεσυλλοιίσοιαϑο, πρὸ εἐμφοτέρων ἢ προτοίστων ψΘυσιίν οὐ 
σῶν, κοὸ τὴσ' μιᾶς: ̓ταυῖης ὅς οὔ λῦ ποτέ ροισ ἔτυ λιν, ἀλλο 

Τῆς δωπτέρας. ̓ἐωρπεέρύλίω λα μδάνωμεν ἰδυ δῇομα ὕλης 

δλκμδανομένες, ὅτ ὁ ἢ πυτερασοῦ: 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΌΣ: 

ΕΓΣ ηὔ ΟΣ ὅλῳ τῷ γ ὑποΐρχον. τῷ δὲ Ρ᾽ μηδιανὶ- ἐν 

δηὸ ὦ τῷ γ᾽ ἐγδέρατονε ὃ που. οἷον λίϑῳ οὐδενὶ ἰώον! 

οὐ ) λίϑες οὐδιν! οἰνθφρώπῳ ἐδῶν οὖν Λαιφθῇ τὸ εἶ, στιν τὶ τῷ 

ει. καὶ ηὐ οἱ παντὶ τῷ, ηὸ εξ παν τέ τῷ ὑποέρξᾳ. ὠςτῖξ 

ἀμφοῖν ἡλιδῦν, εὐληϑέ τὸ συ μισέραημο. πᾶς ὙΣ ἀνθρω- 

σῦς ζῶυν. ὐσαύτω; δὲ κοὸ τὸ σεροτίκόν. ἐξὼ Υ» τῷ γ μή 

σεηὺ ἃ ὑποέρχίρ μηδενί, μὴ τί τὸ μ᾿: πὸ μδῤποι ἃ πὶ 

νι "πριν τὴ οἷον ἐεν “ὟΝ αὐδτὸ δ ρων ληφϑέρτων μέσον θᾶ! 

ὃ ἀνϑιρωπορ' ἀ 0, Υν οὔτι ζωῶον οὗ ὑὰ ἀθρωποσ οὐδεμὶ 

“πνέρ χα αἰνθρώπῳ δὲ ΡΣ } ζῶον. οὗττε ἐάν ῳ μδῳ ὑποίρ- 

χί ποὺν-τὶ λάβωμεν μηδενὶ ἰ ποίρ χῴν, ᾧ δὲ Κι ἐὑποίς, ποῖν 

τὶ ὑποέρχῳν ἐ τε ψδυσαν ἀμφοῖν, εἰ, ληϑὲσ' ἔσο, ᾿ συμ τ 

σέρκημα, ὁμοίως δὲ δφχρησυτας, κἂν ἐπέπιη δὲς ἐχο.π 



πέρα ληφθῇ, ἐὰν δὲ ἐὶ ἐπέρα χεθή, ἐβυδαρ, πῆς μδὺ πρωΐησ' 

ὀλησ ψδοῦς οὔσης. οἱ οὕ Τς ΓΝ οὐκ ἔξονι γὸ συμέ- . 

ραόκα ἰληθεο,τῆς δὲ εἱ Ε΄, ἔσο. λέγ διὕλην γωδῆ πίω 

ἐναντίαν: οὗ ΟΝ Εἰ ̓ μηδενὶ ὑπο οχήν, “ποῦν “Τὶ Εἰ Ἀη πτου!» Ἰεἰ πστῖν 

τὶ μηδενὶ ἡ ποῖ ρχον. ἔσω δ τὸ α,, ΟΣ μηδενὶ ὁ πιέρχον: 

ηὃ σὲ ις τγ παντί, ἐδὲν δῷ τέων μδι τῷ γ πρότοοσίν λεῖ-" 

ξωμεν ἀλνθῆ- πίω σὲ α “δῷ ὁ Λέων μοὺς “σοῖν Τὶ ̓ὑποίρ χά 

σῷ Ραὶ πὸ ἐξ, ἀδεώευτον γὸσυμπσέρειημα, ἐλοθὲσ εἶναι. οὐδεν! 

ὙΣ ὑπσβοχ δα ; ἐπερ ᾧ ηὐ ρ᾽ μαϑενὶ υὸ εἰ’ ηὸ δὲ υἱ “πον 

"τὸ τῷ γ,. δμοίωσ δὲ οὐδέ ηὃ " τῷ β᾽ “σαν ὑπορχφ! "δὲς 

ἡ ιτ τ τ Ξ παν Τί. ληφϑ θῇ σὲ ἡ μὲν ΡΥ ἀληθησ πρότοισίσε 

δὰ κὶ {θυ δαεῦ Λε “ποῦ μηδενὶ ὧὸν γὸ β᾽ ηὃ δ" τὸσυ μ'πέραισμα 

{ουδὲ ἔστι: παντὶ γὴν ὑποίρχα τῳ" τ, ηὸ 02 ὀπερῷ ὍΝ 

παντὶ ηδοξ.ηὐ διῶ πρμτι ἢ τῳ. "φανερὸν διω ὃ τ 12; πρῶτ 

ἡδὺ ολήῆς λεμβανομέ νηρ Νϑυδοῦσ, ἄντε ἐ κα τοῦς εὐ τόκα ἃ ἄντε 

ΞΈρΑΎΚΗΣ, Τῆς δὲ τέρασ εἰληθοῦν, οὐ γένετο οὐ λεθὲς ηὐ συμ 

“σίρασμοομη δ λησ' )λοεμίανο μένης ψιδοῦς, ἐσκιν 

Εἰ Ζ τῳ! μὲν γὶ “στίν τὶ ᾿ ὑπέρ χῴ ̓τῷ δε ιὸ τινὶ, Ὁ δὲ 

ιζ΄ πῶν Τὶ τῷτ' "Οἱ ΟΝ ζῶον ἰκύχνῳ μῶν παντῇ. λευκῷ σὲ τετ 

νὴ εηὐ δὲ λιυκὸν ον 7] ἐ ἰεὐκνῳ.ἐ ζαν Ληφθ! ηὃ δ πανὶ τῷ! 

ρ΄ μα τ ατασαν7ι, τῳ" τ δ: ς παν τῷξ᾽ ὑπάρξφἀλιϑῶν, 
“πὸ σ' δῷ ἐμὕχνος ΤΥ τδμνοίωο, σὲ καὶ εὶ σερηῖικον ὁ ἐξ ηὸ ἃ 

ι ἐρωρᾶ νν τ δ τῳ μὲ ιζ τινὶ ὑπαιίρχάν' τῷ! σὲ 
Ἢ μαδερὶ, οὐδὲ ι. “σαν τὶ τῷ γ΄ οἷον ηὐ ζῶον τίνὶ μιὰν 

λωκῷ. "λιόνι δεούδεμις, λίυκὸν δὲ παρίδῃ χίϑν! , εἰ δ Μη -- 

φϑεν τὸ μϑῳ ὦ μηδενὶ τῷ Ρ', πὸ δὲ μ᾽, πον τὴ τῳ γ' 
τὸ ἘΣ οὔδενι τῷ Ὰ ὑππέρβᾳ. ἰαν δε ὶ μϑρ ὁζ ἐ πρότοσές 

χη ληφθι οἐληθῆο, ἡ δὲ β' Ε΄ ὅλῳ ψυδς, ἔσο! συλλο -- 

Λογεαμὸς οἰληϑης οὐσὲν Υ ἰωλυφ δα κῦτρθε ιζ παρ τῷ 

Γ πον ΤΙ ἢ αἱ ποέρ χήν. ,ηὸ μϑιύστοὶ β τ μηδενὶ τῷ οἷ ον σοί “Π2 οὐὐ 



“77) γόνος εἶδε μὴ ὁ πδλληλα: ὸ ὙΣ ζώου, ἡρὰ ἡσσσῶ, "οὐ ἀνθρω 

πῷ ὑπὸ οχῴ ἴτας δὰ "οὐδενὶ ἀνθρώπῳ ὑπορχά' εἐδν οἱὴ 
Ληφθν ηδ οΣ “ποὺν 7ὲ ᾿ ρ βΡ «καὶ ΤΡΝΝΙ πρὸν τὴ ΤΥ. ἰλητ 

ϑύε ἔσο γ συ μιτσεροίαμα, ἡδυδοῦς ὑδῆς ὅλης τῆς θ᾽ γ προτοῦ 

σίως.: "ὁμοίωσ δι "σ σερητίκῆς οὔσῃ, “τῆσ' εἴ Ρ᾽ προτούσυ-- 

Σ ἐνδέυτονιγνῇ ηὁ οὗ μήτεπῷ αἱ μήχε τῷ "μηδενὶ ὑπαστέρ 

χ “μα δὲ ηὸ ἡ πμασενὶ τῷ Ε΄: οἷον τοῖς οθ ὀἶλλου γυόου; ἐδ, 

δέ’ γδ τέ ρον γος. δ  ῶον οὔσι Μουσι οὐτείαθικῇ υ 

πατέρ χί οὐ δᾷ μουσέκι, ἰρυπρεκήν λης ϑένηρι ὑπ σοῦ μὲν ἃ 

μην πῖυ. φύσεις “σαν τὶ τῷ τ πρόλνθερι ἰσοουηὺ συμ- 

πέρασμα κα εἰ μὴ ἐὀληηψαυνσεὶσ ἡ δ᾽ ἔ᾽, οὐλλὶ πέτι νοὼ οὐ τ' 

τῶς ἔσχε ηὸ συ μυπύρασμια ἐληϑύς οὐσδὲρ 5) ἐμωλύᾳ ηὃ ος μοῖρ 

σῷ [ἡ καὶ τῷτ Γ λῷ ὑπούρ χέν' "τὸ μϑῳ τσ! ΕΣ τινι πῷ γειοῖον ὸ 

γλύοι τῷ ἐδ4, και Τῇ δηαιζθο ρᾷ: ηὸ ἍΡὉ ζῶον, “σαν πὶ οἰνθρῶς- 

τῷ, καὶ πσϑίν Τὶ τεῷ, ὁ ὁ )ἀνθρώπαος σιν! πτίῳ κοι αὶ οὐ πῶν 
»Τῇ- ,εἶ δὼ) ηὐ εἃ πον Τὸ τῶ», Ὁ πδας παν τῇ τἷὔ' Γ Δηφθέα, 

"δ ας πον ]ὶ Ἴῷῴτ ὑποίρξφ ὁ ὅπερ ἦν οὐληϑές. ὁ ὁ μοί τος ἢ χαὶ 

, δερετικην οὔσης τῆσ' ἊΝ προτοίσεως.' ἐνδέχετοι Υ ηὃ ΟΣ 

μάτι τῷ βἔ μήτε πῷτ τ μηδερμὶ ὑπούρ χήν: ηὸ μέντοι! υἱ Ἅινὶ τῷ 

ΕΜοὶ τον Νὰ γϑόοσ καὶ δ ἴλλου γόους ἐδ4 "δὰ διαφορᾷ. ηὸ 5: 

ζῶον ὅ δ Τῇ Φρονἠσενούδεμ, ᾷ ὑπο οχϑ ὑπ: ϑεωρη]ικῇ ΧΡ "ἡ )φρὺ 

νησὶ πὲ μέ ἐθεωρ Τικῇ. εἰ ὁ ὅν λεφϑείμ ηὸ Ἢ Οὗ, τ μηδην τῷ β᾽ .ηὃ Ρ᾽ 

πάντ τὸ γ. φαἠδενὶ τῷ γ ηδ ὅς ὑπο ρξφηουτο δε ἦν ἀληϑέρ, 

ἐ πὶ δε "ἐν μέρᾳσυλλογεομιῶν ἐν δ χιῖ οι τῆς πρώτης πρὸ 

πόσεως δλυᾳ ψιυδοῦι οὐσιις, τῆς λὲ τέρας εἰννιϑοῦς, εἰληϑὺς 

εἰνα ηὺ συιμησέ ράγμα,, Ἰο (φπηῖι γαδοῦσ οὔδησ' “τῆς εξ, ἡ. 

ΤῊ δὲ Ρ᾽ γ᾽ οησ' οὐλυθοῦς Ἰρδ τῆς μδρ δὲ τὰ ἀληθοῦς, τῆς 

δὲν μέρ ψιδοῦς: κρὰ οἐμιφοπτέρων οὐσῶν γψμάν. πος 

ὴ ἰκωλύφ η εἴ, πῷ δ μϑριξ μηδενὶ ὑπὰ οχήν, τῷ: ὀξηλν διηδιῖ 

σὶρὶ τῷ δ ὑ πὰ ̓ρχάννοἱ ον ζῶον, οὐδεμιᾷ χιόνι «λευκῷ δὲ χί“; 



Ἴ ὑποίρχέ' ετοἷ καὶ λέων λυκῷ χίν! . εἰ διω μιέσον τιθείν Ἵ 

χιών. πρῶτον δὲ ηὸ ζώῴον. Σ ληφθέν οὐ μδῳ ὑδ ὅλῳ τῷ 

υ ἱππρέρ χήν. ηὃ δὲ κα χινὶ γι Γ᾿ ὁ δ ὧξ (Ὁ ὄλν ψδυ- 

διε ἡ σὲ κα γ, ἀληϑθηἰυκὺ οὐ σὺ μισέροισμια εὐλυϑέςιὁ μοί 

(σ᾽ δὲ τὐὠφερυπικῆς οὐσῃις, τῆς δ Ρ' προτούσφως: ἐΐχο-- 

ρΕΥ̓Σ πὸ ὦ, Ἰῷ μῳ (ὦ ὅλῳ ὐπίρ αν: . Τῷ σὲ Ε' πνὶ 
Μὴ ἐ ὐπτοί οχῴν . ηὗ δῴη ις τὶ ὑπο ρχάν Ἰῴῷ Γ΄ οἷον ηὃ 

ζῶον, ἀρθρωπῷ μδ πριν τὶ ὑπρρλφ' λυκῷ δὲ χινὶ  οὐχεπε 
Τοῖς .0 δὲ ἀνδρώπος λιυκῷ γνὶ ὑπέρ χά’ ὥςτε εἰ μέδου “ 

θέν γρογου ἐρθρώπτου Δηφθεῖη ὸ ᾶ μηδεν! 7ῷ ιῶ ὑποίρ- 
χάνηδϑοΣ ΤῊΝ ἐἸῷ τ ὑπώρ χά, οἰληθὸς ἐτοι τὸ συ μπόρεσα, 

ψωδοῦς οὐ οὐσατῦ κε τῆτᾶ ι- Ε προτοίσεως: “(ὐ εἰ ἐσέ χὲ ἡρυδὰς 

δοξις πρότουσίσ' τῆτι τ οἐληθᾶ σ᾽ οὔσης ἐ φυζ! ηὃ συ μισέρα- 

σκα, ἀλυθές. οὐδᾷν Ὁ κωλύφ δα, Δ͵]ῷ οἱ κα Ἰῴ ῇ “πνὲν 

πρὶ ρχν. διὸ τὸ Τῷ ΕἸενὶ ὑποΐρ χάρι οἷον πὸζώον, τινὶ κουλῷ: 

7) ἜξηΣ μεγιλῳ' ἐπῆν ηὗ κα Δὸν μι μέτέλῳ ὑπέρ χαν ἐὰν 

ὁμιν Ἀμφ θῇ οὐ ἧς “ παῖ! τα εὖ « μοί ηὸ οὖ τὴν ἐπα γ" ἡ μὲν 

ΠᾺΤΕ πρότορσίς, ἐπέ τ ψευδὲς ἐσκι δὲ κι γ ὅροι οὐληθή: "ἡ 

“ὦ συμέρκομα, οἐληϑέσ᾽ ὁμοί ὡρ δὲ ἡ σέρετρμοῖς οὐσησ' 

σχῇς ΓΉΤΗ προτοσώιοὶ δ αὐοιύροι ἔσον τοῦς δι ὐσουύτω; κε 

μιῖνοι πρὸς τίῳ εἰπαόδαξιν. πίε εἰ καὶ μδῳ δις αληϑήσ: 

ἠδὲ ι Ἢ ψυδάς, εἐληϑές ἢ Ἰσοώηὴ συ μπσέροημα, οὐδὲν δῷ 

[ωνλύφᾳ οὐ ἃ αἱ μὴν ΤῊ ὁλῳ ὑπώρχῳ - τα δὲ γ᾽ σεν: 

"ὦ τὸ ιὦ τῷ γ μηδενὶ πο ρχάνιοἱ ον ζῶον κύκνῳ ΓῚ πὸὺν 

τὐεμέλανι δὲ τινίναίκνος δὲ οὐδενὶ μέλανι: ὥ; τοῦ λυφ νεῖ 

παντῇ τῷ ιἴ ἐδ: πρὸ πὸ ι- πῷ γΚ τινί, εἀλυϑὺς ἐροῦρ ηὃ 

συμπέραημας ἐδυδυῦσι ὄντος ποῦ μ᾽ γ , ὁ μοί ὡσ' δὲ κιαϑ τε 
ῥητικοῖς Λοιμιδαινομένες Ἴηεος ΤᾺ πεοτούσεως: ἐρρθ ρα 

πρὶ μδρ δ᾽ μηδέ: πίδὶγ χνὲ μὲ ἐὑπούρχέν. νη μϑ 0] «μα 

δενὶ τῷῶγ' οἷον ὁ γυύος: τῷ 66 ζλλουγγύσσ ἄδφικοὰ τῶῷσυμ 



ε 9 ᾿ς. «τἴ “ 3 δ Ν 

βεφηκοῆ, δι φοὐν 72) εἰ διε δ᾽. ω Υν ἰώον μοι με (8 

οὐδεν; ὑπαρλ "λυκῷ δὲ σαν . μοὶ δ ἀριθμιὸς οὐσινὶ λῤυιεβῆ 

ἐὰν δι μέσον “σεῦ δ οὐραϑ' μὸν μοῦ ληφθΝ "ὃ μὲν ἐἢ μυόεν “τῶ 
, 
[Δ 

ὙΠΟ "οὸ δὲ τς χινὴ τῷ γ. ηὸ ᾧ Τινὶ τῳ! ΕΓ οὐχὐ πο ρξᾳ: ὑσερι ἦν 

ἀλυϑέτ: κοὺ ἡ μὰ ὁ προτωσία', οἐληθέσ' ἡ σὲ ρ γ᾽ ψιυ δῷς: 

ἜΣ εἐἰἰαίι μυδὰς ἡ ἃ ις, γδὰς δὰ κοῦ κἡὶ ΒΓ Ε΄, ἔσο ηὸ δϑλμᾶς 

πέρασε ἐἰλοϑές: οὐδεν δῷ κωλύφ ηὸ ἐξ τῳ! μ᾽ Τινι ρῶν τῳ! 
7 ΣΤωὶ ὑπορχῳ ἐ ἱκασέρῳ. ηὸ δέω: μηδενὶ πῷτ. οἰον, εἰ ἐΐμ 

ἐνανγίον ηὐ τὸ τῷ. εὠμφωσὲ συμβεβηκότα τῷ αὐ τῷ γυύφ: 

ῃὃ ει ζοϑον ιν λΛῷῶΚκῳ Ρ καὶ Τιν! μελάν! ὑπο λέ: λευκὸν δῷ 

οὐδὲν! μέλειν! ὑποίρχφ ἐδν ὃν) Ληφθ, ἢ οὗ παν) χω’. νὴ 
χὰ ις 1μὲ τῷ Ε΄, ἐὐληϑὲς ἔσον ηὸ συμπσέρασγμοι. "ον σερίικῆσ 

δὲ λάμβανο μένης Ἰᾶ ἃ ΤῊΝ οὐσοιύτωσ. οι ΝᾺ, οὐὐ στο; ὅροι " 

αὐσουύ πῶσ τεϑη δον τοῦι πρὸς πίω εἰπαύδάξιν. ΠΥ οἐμιφο τές 

ῥῶ δὲ ψευσὰν οὐσῶν ΡΝ "ὸ συμισέραημια εἐληϑὲς "ἰδ ρό 

, ηὸ σα ὑτῷ μὲν ιξ πμαδαενί. «τῷ "7. Ἴιν: ὑπιοίρ χάν- τὸ μένττοὶ 

ιὸ μησεν) τῷ τ οἷ οΥ τὸ γούος τῷ ὁξ ἄλλου ἡϑυύυς θδ4: ποῦ τῷ 

συμθεθηκ δ, τοῖν εἰδὲ σὶν οὐὐ ΤΩ. ζῶον ὲ ἐθιϑμῷ μὲν οὐὐδανς 

Ἄθυκῷ δᾷ Τινὶ ὑπάρχφ' κοιῇ ὁ αἰθιθιμοσ οὐδιερὶ λόκῷ: 

ἐαν ὄμω ληφθᾷ δ οξ πον! ἘΟΜΡΙ "ἡ Πρ “μνὶ τῷγ' τὸν συμ 

“πέρασμα ἐἰληϑέτ: οὐ δις προτούσε!; ἄμφω αδιῦς ὁ μοί, τ δὲ 

πρὸ σερμηκῆσ οὐσής “τῆς οἱ μ᾽ οοὐδαν » χωλύφὸ ἃ ἃ χῷ μὲν εἶ 

ὅλῳ ὑποίρχν τῷ 5 δὰ γι μὴ ὑπσ ρχῴν μιν δὲ ηὃ 6 Γμηδιαν 

;χπῷ - οἷ ον ὑῶον ἀύκνῳ μὲν “πον ί. μέλανι διε Τιν: οὐ χὺ ταί 

Χῷ κύκνος δούδινὶ με λαν!. ̓φετεϊληφθείη χὸ αὶ μηδαν Τῷ β, 
ὃ ὃβ "Τινῷ οἿὸ ἄτινι ἐῤ οὐ χυ πο ρξ4. νηὸ μὲν ὃν) συμ πέ 

ραμο οὐ λιηθές: οὗ δτηροτοίσείς ἐν δέ δ΄. 

' ΣΧΗ͂ΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: 

Ε ν δι 7ῷ μέσῳ Δϑ μοι παντως ἀρτον Μὰ ἐδυδῶν, οὐληθὲσ' 

συ λλογίσριαϑο δι οἰμῷο τέρων ἢ προτέσεων ὅλων ἡ δῶμ 



αμιβαμομένων." καὶ ἐπήτιΐκα τί βως: κοῦ ὙΗσ' μὲν, εἷ.- 

ληθοῦς . Ἴδεσὶ δοῦς οὔσησ ὃ ὅλης ὁποτιροισον ψουδοῦς 

τιθεμένης, εἰ εἰάμιφ᾿ ὁ τέρα ἐπαύτὶ γυδῶσ. κρὰ εἰ ἡ μὲν. 
ο“σλοῦσ' εἰ ληϑής. ἡ δὲ ἐὶ ἐπέ τὶ ἐωδίσ: μοῦ Εἰ καὶ μὲν ὅλῃ ἐψδυτ' 

δ σ᾿] δὲ ἐπ γὸ οὐ ΛΗΘ σι ποὺ ἐπ ; δα καθόλου, “ὐὐ ἐπὶ δῷ ἕΨ 

αὐ ρᾳ συλλογέαμεν . εἰ ὍΝ ηὃ ος Τῷ ἐδῳ ὦ "μηδενὶ ὑπυΐρχέ, 

τῷ ἢ δὲ Υ̓ παχνὶ. οἷ ον ζῶον λέϑῳ μὲν οὐδενὶ, ἐνφώπῷῳ δὲ 

“ποὶν Τὴ, ἰαν ἐνεμτίως σεϑώσὶν αὐ προτοίσεϊς, μὴ μηφθιε 
ηὃ ἐξ τῷ μὲν ΠΝ παῖ. " Τῷ δὴ Ε μιδενὶ ἐκμυδόνολων Ν 

προτοίσεων, εὐληϑέσ' ἔξυζι ηὃ συμαπέρρισμμοι . ὁ μοι ὡς δὲ πρῆ 

εἰ τῷ μδῳ ιὲ πον, ἰῷ σὲ ἊΣ μυδινὶ ὑπαερλ ηὐ ἷ ε ὁ γΥ αὐ 

ηδοὑσρώ συλλογϑαμος πέλεν ἡ μδῳ ἑτέρα, ἡωδς ὅλη κΝ 

δὲ ἑχέρα ὁλη εἰλυϑης «οὐδὲν Υν κωλυύά οι δὲ μος 1ῷ ΒΩ "ρὲ 

᾿σῷῶγ' ποιντὶ ὑπαέρχήν-οὸ μϑιότο! Ρ᾽ μηδενὶ τῷ! Ε΄, οἱ ον ηὸ τέ. 

μος τοῖσ μὲ ὑππὰ λλυλαι ἀϊδεσι τὸ δῷ ζῶον, κοὐ έσσστι πῶνΐε 
Ἡοἷς εὖνθ ρώπτρ' “ἡ οὐδιεῖ ἀνϑρωποσῖ “σισοῦ. ἐεῖν, δ) Λυῷδι 

γὸ ζῶον; τ υϑῳ. ταθῖν τί: «τῷ σὲ, μηδενὶ πανί οχῴν . 5 ἱ μδρ δ, Δη 

ἡνδηρῦ ἐσορφ ὶ δὲ δλο οὐλυθήσενοὺ ηὸ συμσέ βρίσμίος, οἰληϑές : 

πρὸς ὁποτέρου! τοϑέν τοσ' τοῦ" σερητίκου νρὼ εἶ κα ἐπέρα 
ἐπότι ψλδεὶς "αὶ δὲ ἐπέρα δληἀλεθής' ἐΐχῳ ρὲ Δ δες πῷ μα 

ρ΄ σὸν! ὑαέρχέν, τ δὲν πον λοπὸ μέντοι μ᾽ μηδενί χῷ 
οἷον ζῶον λθυκῷ μϑῴ τινὶ: κόρακεδὲ πτεντή. «ποῖ ηὸ Λέυκον 

οὐδεν: κοραροινἐεεν ὀπτὰ "Λα ϑὲ ηὃ εἴ, “Τῷ μενιξ μηδενὶ τῷ δὲ 

7 ὁλῳὑποώρχν, ἢ μὲν ἕ. Ρ' πρύτοσίς ἐπα τι λιδὰς. ἡ δὲ ἃ 

Γ' ὅλη οὐληθῆς, μὴ ηὸ συμσέροισμοι,οἐληϑέσι χὰ μέπουγηϑέ-- 

μένου δὲ χοῦ Ξερητκου,, οὖσου τως: συ ̓ Ἂ; ΥΝ οὐ Πϑ ὃ ὁρῶν 

ἢ ἐ οἰτοδξιε,( εἰ ἡ ἰκατορεβουτεν πρὸ τοσίς ἐπότι ψλιδατ,ὶ ἐ) σε 

ρυτέκήδλη εἰλυθήτοὐδὸν ὃ κωλυύᾳ ηὐ ὦ τῷ μὲ ι τιν! ὑποίρ- 
λάνυτῷ!9 δ! ὶ “ὕλῳ μὴ πού χήν, ρυπὸ Ρβ πμηϑενὶ τῷ Γ οἱ ον ὀζώομ 

λυκῷ υϑῳ τέοὶ, “1, Πεσὲ οὐδο μερξημσα ηὸ Μυχὸν οὐδεμιᾷ “ἦτ 



ΠΡ ὥνγε ἰᾶν Λαζβθν ἐν 0; ὅλῳ αἱ ὑιέρχν, {σὲ Ἢ 

μαϑεωνὶ: ἡ μϑὺ Ρ, ἐπί τὶ ψουδάς. ἡ δὲ ἃ γ Ζλίι ρος 

θη σ᾿ οὺ τὸ συμπέρασμα ἐληθές: (Θ εἰ εἰ οἐμφότεραι οὐἱ ηροτού -' 

σείς ὑπτότι ἡ δυδιῶς, ἴσοι συμιπέρασμοι εὐληϑές: εἴα βε 5» 

οὁ ἃ ποὺ τῷις λιτῷ τ τόν! ὑπο ρ έν τὸ δὲ εξ μηδενὶ τῷ γ οἷον 

ζῶομ Δλυκῷ τονὶνὴ μέλαν,τινί. ηδὸ λίκον ἠδενὶμελανρέαν 

ὃν ληζφθ ηὃ ἐγ! μϑρ ι πονῇ: τῷ 98 Ξμηδενι, ἄμφω κἴ΄ οὗ 

προτοέσεῖς ἐστὶ ̓ ψιυδᾷς,υὸ δὲ συ μιπσέρασμμα, ἀληϑέρ' «δ μοί ὡς 

σὲ κοὺ ματος τεθείη σ Τῆσ᾽ σεριτίκῆσ' δυοὶ Υ οὐ ὅρων: “9.7.4 

νερὸν δὲ ἐπσ! ῆϑι ἐν μέρᾳ συγλοπαημῶν. δὲν ὙΨ κωλύᾳ ηὸ δ ξ 

τῷ βυϑ ιὰ “πὼν τὸ - τῷ Ε "τοὶ ὑπούρχάρ. διηδυς πῶ τινὶ μα 

ὑπο χάνιοδον ζῶον πον τ μ' ἀνῷ "λληεῷ λυτινι γος ὁ τιν! 

λυκῷ οὐ χὺ πο εξφ ἐκν ἦν τεθι ηὸ οζ τῶ εἰ μηδέν! ὑπαρχ, 

πῷϑεσεὶ ὑπαρχ' μι .καθόλν ηρότουσίς ὅλη ψι διε δν μέ 

ρφάληθης, "ἡ πὸ συ μσέρασμος ἀληθές αὐσευύτδῦ φυιατοεζφουτ 

κὔελα μιδανομέρ᾽ τὰ δι “εἴγωρέ δηδεξτῷ μ' Ρ τ μηδενὶ τῷ δὲ 

' χενὴ μὴ ὑπο ρχέν. κα ηὸ τῷ τῳ γ᾽ τινί μὴ ὑπο οχήν οἷον 

Ὡὸ ζώον, οὔδαεν! ἀν χων, λκυκῷ δὲ τινὶ οὐχὐ παρ χᾷ: ἰοῦ ηὸ 

ἄψυχον νι λυκῷ οὐχῦ πού ρξ4. ᾿ἐδῶν ὁιω τιθῇ ηὃ ὦ τῷ μὲν 

ΤῊ “σῶν. τῷ δὲ Κ ΓΕ Τωὶ μὴ ὑαάρχῴ,. ἡ μὲν εὲ μ᾽ πότου 

στη ἐκαϑδλουδ ληψευδάσὺ "Ὁ ς εἰληθής "ϑκηὃ συμτέ- 

ραε σμσις οἰ ληϑές: εμρῶ τῆς μὲν ἰιαθόου αὐ ληϑῦισ τεθείσης, Τῆς 
διὲν. μέρ ψυδοῦσ' οὐδὲν Υν κωλὺ 4 κεῖ, μήγε τῷ ΒΙ, μσπε 

τῷ γ μηδὲν! «πέϑα,. "ηὗ μμν τοὶ ιι. - ͵ οὶ τῷ τ ΜΗ αὐ πυόρ χήν: 

οἷον ζῶον οὐδενὶ ἀριθμῷ ὁδε ἰνψυ χων ὅν 0 εἐριθμδ ιν! ἐν 
λῶ: οὐ χε πότοι ,ἐδν θιω Το γὸ σξ, τῷ μὲν ἜΣ μηδερὶ: τῷ σὲ 

᾽ν περὶ μὲν συμπσέρασχιαι, ἔοι, οἱ ληϑέσ, τῷ καὶ καθόλου 

προτοισίς οὐ ληϑῆς, ἡσδιν μέρφ ψυδας: Δ ἐς ὑποδῷ αὐτηκὴς δ7η: 

(ιαϑέλυ τιϑεμέμης, ὐσοιυ τως! [χω ῥεῖ ΥΣ ὦ οἱ κρὰ τῷ ἃ 

τα τ ὅλῳ καὶ ψρέρχήν" ηὐ μέντοι υἱ τενὶ τῷ" γ᾽ μὴ ὑσείϑαρ" 



οἷον γδύος τῷ ὀδφὺὴ πῇ δοαφορᾷ. ηὁ δ ζῶον “σαν τὸ εἰγῷ: 

καὶ ὅλῳ “ππεδῷ «πέτοε- ἀνθρωπποσ δοῦ παντί πεζῷ. ὦντε 
ἐὰν Αυφϑῇ τὸ εἴ τῳ μδῳ ι ολῳ ὑποίρχῳν, τῷ σὲ αὶ τινὶ μὴ 

ὑ πού ρχν, ̓  μδρ καθόλου πρό τοισέσ οἰληϑήν, ̓  δὲν μέοᾳ ψαν 

δο,γὸ δὲ συμπέρασμα, ἀληϑές. Φανερὸν δὲ ὁ ὁτι κρὰ δξ αἱ μζο 

τέρωνἡλνδῶν ἐληϑς ἔςικι "ὸσυμισέρο σζκοκ.ἐϊσπὲρ ἐν δευ τοῦ 

ηὃ ὁς Θαῷις Ἡδ τῷ τ ὁλῳ ὑππέρχάν. "πὸ μδόπο! αΣ τινὶ τῷ 

γ μὴ ἔσεαϑε. ληφθέντος δὲ τὸ οΣ τῷ υϑ αἱ μηδενὶ: τῷ 

ἐ' χινὶ ὑπποός χῳν, οὐδ μὰ πβοτοισοίς ἀμφ ότες! γθυϑῶς. ηὐ ὃ 

συμ'πέραιημοι, ὀλυϑέςιο μοίως δὲ καὺ κου ΤΉ 9 ρικῆς οὔσπεΊςς 

καιθϑ ου προτοίσέων: τῆς διᾷν μέρᾳσερητικῆς «ἴλο ρέϊ Ὑν ὯΣ 

οὗ. τῷ μδρ τ πῶν Τὶ: πῳ δὲ τὸ μηδενὶ ἀπσέαϑο: πρὸ ηδ το τινὲ 

τ μη ὑπο ρ χήν. οἷον ζώομ ἐπέςημῃ μϑὼ οὐδεμιᾷ. υῤϑρώ 

πῷϑ παντὶ ἐ“πέτο: ἐδ πέση ἦς ἐπποιν τῇ οἷν ρώππῳ. ἐδὲν ἐν λη 

Φιν "ὸ μὲν ἐς πῷυ ὁλῷ ὑπο ρχέν. τῷ δὲ Ε χινὶ μὲ ἐζσχιαϑο, 

οὐ ᾧ προτοῦσείς νυ δέϊσ: ηὸ σὲ συμπέρασμα, οἱ ληϑύς» 

ΣΧΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ: 

Ἑ σε δὲ κα ἐ ἐν τῳ ἐλατῳ λδ ματι γος ψὰνοδῶν, ἐληθέν, “πρὸ εὐ μ-- 

Φοτέῥ ̓ψν σῶν ὅσῶὼν ὁλῶν: "ἡ ἐπήτι τ ὐκαπίέβ "ἡ μ“ Οἐ τεῦ 2) 

αὐληθδυόσης τῆς δέτες Φ ἰμιδδειν οὐ τ μα ἐπέτι ἠινόᾷο, 11’ ἂν) 

ορόληϑύς "ἢ ἀνάπαλιν: ") ἡ ὁσειχίς σὐλνέίγῳ κεῖ μιταρώλ' τοῦς προ 

σρύσειστοὐδὲν ΥΣ κωλιυᾳ4 μήτε ηδ οὗ μήτ ηὸ ις ἐμηδεν τῷ γ 

ὑπσα οχέν,νὸ μιν το Ω τινὶ τῶι: - αὐ τρίρχν' οἷον οὔτε ἄνθρω 

00 οὔτε σεῖζὸν οὐδὲν; [ ἀψύχου, ἐππέτα: (ἀνθρωτρσ' μίμη] γινὲ 

πεζῷ ὑπάρχφς ἐὰν ὀιω ληφθῇ οὐ ἄς μηδ, ποὶν τὶ τῷ γ' ὃ- 

πρέρχῳν, οἱό μὲν προτούσείἸς ὁ λα ̓ ψλδιέσ,ὸ σὲ συμησέρασμας 

οἱ, ληθές. αὐσαυτως δὲ καὶ 7ης μέν 5 η τρκῆς, Τῆς δὲ, ἰμαἼα:- 

Φατικῆσ οὔσῃ! ς- ἐδρ α 7} τὸ μὲν “ μηδενὶ τῷ Ε ὑπανέρ- 

λέν: ,ηὃ σὲ ἃ, πρῖν 1: "κρὸ ηὸ ἂς, χήνἐ πῷ υὦ (ἡ ὑπο ρ χῴν' οἱ ον νὸ 

μέλαν οὐδενὶ ἰεὐχνῳ. ζώον δὲ πων ΤΙ: πρῦ ηὃ ζῶον ὥ “πον τιμί- 



λαν!ὥςπλνληφϑῆ ηὃ διδῷ ἫΝ 'πανηὶτῷ γ "ηδσδὲ ἃ μηδενὶ ἡ εξ 
πρὶ τῷ Ρ̓ ὐχύ πο ρξ4 κοῦ, "ὃ συμιπέρκαμοι εὐ ληϑέζιοι σὲ “ρ0 

“ποέσεν: ψνδεέΐς: πρὸ εἰ ἐπί τι ἐἰεο τέρα γψωδασ φ οὐχ ω ἔῦδε 

πέρκημα ἀληϑέσοϊδὲν » ἱκωλύᾳ (Δ ὰ Ὁ δὲ δι τινι τῷ γ Ἢ 

ποῖ ἡ χίν,κοὺ ηδ οδ τινὶ 12) Ἢ" οἱ ΟΥ̓ ,ηὃ Αμκ ἃ ηὃ καλὸν ,.74}} ̓ ζώῳ 

'νανέρ χά "ἡ ηὐ λνκὸν τμ καλῷ. ἐάν οὖν τιϑή, τὸ δὲ δι ηὸ ὦΣ 
“πον Τὶ ἘΝ Ύ " ὑπώρχν, ὑχό ; μὰν προτοέσεὶς ἐπσίτι γυδῶν Κὰ ὃ 

συμισέραημα οἰληϑές: Ἅ ΞΈΡΗΤΗΟ ὃ τ τ Ξ πηϑερμϑω ηρ,δ μοὶ. οἷο 

οὐδὲν ΥΣ κωλύᾳ τὸ μὰ οὗ, τοὶ ἢ γ μὴ Τὐππέρχάν" ηὁ δ; ΤΕΥ ἐς 

ν αὐτὸ ρχνονὰ ηὸ οΣ πψ οΣ μὴ παντί ὑπούρχάνεοἷοι ηὸ λιν- 
κὸν κοὴ τιν ἐζωῳ ἐχδπούρ τὸ καλὸν τιν! ὑπορχῴ κρὸ τὸ 
λλλκὸν καὶ σαν Τὶ ἐἀαχῷ. ὦ ὥς τβαν Ληφϑήι τὸ μδῳ ὁ μηδέν! τῷ 
γ. πὸ} πΩνΎΣ, ,μφότερο υϑρ αἱ προτούσείς ἐπέτι ἜΣ 

διε σ', ὁ σὲ συμιπσέροισκια οἱ Ληϑέστοὐ σου χως ὃ δ διὰ ΤΗΣ μὸν ὅλης 

ὑναύν τὴς σὲ ὅλος οἰληϑδῦς Ααμθανομδῴης: ἐϊχορέ δι ὃ 

δὲ ποῦ γὸ δ »ποῖν τῇ τῶ γ' ̓ὑ πεδβλιη υϑῴσο! ἐν, τινὶ τῶ β μὴ Π 

πρόρχᾷν' οἱ ον ζυον δι λίνον παντὶ κύκνῳ ὑπ νη μδβ οὶ ἱῳ 
ον, “ποῦν Τὶ ὑ πούς λυκω χεϑέν ων οὖν ὅρων μάτων, ἐδὼ 
ληφ 9ή, υϑὺ “ ὅλῳ τῷ ; ὑπορ χάνεγδῦ ἃ ὃ ὁλῷῳ μὴ ὑποέρ 

χῴν,ὴ μϑῳ “«-γ ἔσο, οὐ ληθῆς λίρα ἢ σὲ εἰ ΡΣ ὅλ ψλδάςυὺ ἡ, η 

συ μπσέφοι γα οὐ ληϑέσιδ μοι [ὡς δὲ κοὺ εἰ τὸ μϑρ τα γν σον, 

το δὲ ἐγ οἐληϑέσ: “Οἱ ῊΡῷ αὐτοὶ ὅροι προσ’ τίω ἀπάρξιν 

μὲ μκανεούκνος . εοζμίν λον: οἰ λλεὲ ον εἰ ἀμῷοτερα Λοιμθα- 

γοιντῦ ἰμουτοροῦ αὐτόϑοῖ: οὐδὲμ δ» κωλυφ ὰ μϑρὺΣ πῶντῇ τῷ 
᾿ ἐπεῶν »γὐ δὲ ῥ᾽ ὅλῳ μὴ ὑποίρχέν" κοῦ οὐ ὧι, σόν πὸ 
ὑποίρ χήν ἐοον, κύκνῳ υϑῳν, παντὶ  ζωον. εμέλων δὲ, οὐδενὶ 
κύκνῳ. κοῦ τὸ μελᾶν υ  πόρχ ῶν!: ἐζωφ' εὔοτθων λαφϑῆι Ὁ 

δὲ μοί γὸ δ πῶν τὶ τῶ ὑποίρχῴν, ; ἐμϑ ιγ ὁλη οὐ ληιϑήΐ' 
ἡ δὲ κα δ ὅλη φωυδᾷσ, "οἷ ηὸ συμπέρκημά οἰληϑέρ' "μοὶ - 

ὡς ὄρ τῆν ἃ γ ληφϑείσῃς εὐληθοῦτ' δε δ ἢ {οὐ ὅρων ἡ οἱτῥ 

1 



δ4ξ ὁ. πανέλιν πτῆσ μϑ, ὅλης ἀληϑούς ὅσης. τῆς δὲ, ὑσητι 
γαδοῦσ. ἐγχυ ρὲ ἣ» οὐ μδρ ιὲ πων τῷῶγ πάρχάρ" οὐ ὃ 

εἰ σινί πῃ 7. Ἰοδ ηὸ τινὶ τι τι οἷον δόρυ! μδῳ πταντ 
"7 ἄνθρωπο: ἐμ αλὸν δὲ ἡ “παν 2 . Κοὶ; ἡ καλὸν τινὶ δὕπποδν 
ὑποίρχ ἐάν οὖν ληφ 9 γρῖα γὸ ἀρὰ ηὸ τ ὅλῳ τῷτγ ὑπάρ 
Δάν υμϑὺ ι. γνοληϑησ ὅλοι ῃ )α.γ. ὑτῖτι ψῶσές: .ηἢ λϑδύμ 

πέροιομμαι οὐ Ληιϑέτιδ μοί ὡς σὲ ποὺ τῆτμδῳ ΓΥΣ ὐληϑοῦ εὖ ὅσής, 
σῆς ὃ ) ψυδοῦς ἐ ἐσιτι αμρανομδῥεσ μιετοι τεϑέν ων κα 
ἢ αὐδὰν} ὁ ρῶν ἐσσῶ ἡ ̓ ἀπτοδάξι σου τῆς μϑν, φερη ΤΙ κή: “Τῆς ) 
κατοιζφου τι ῆσ ὅ ὅ σῇ. {πεῖ : }ὲ ἐπωρᾶ ηὁ μϑρ β ὅλῳ ̓ τῳ αἱ 
πο ρχάνυρ δὲ κα. τιν, ὁταῖν ἐν οὕτωσ ἔχυσίν, ὅ παντὶ ; ῳ δὶ οὸ 
οὐ “ἐδν ὅν Ληφφϑήι ηὃ μ Ρ ὅλῳ γῷ τ ὑπέρ χήν. ηὸ ὃ ας μηδε- 
νὴ, ἢ ἡ μδῳ ΘῈ ρητΗ ἐπέτι ψωδής Ἢ ἀἔτίρα ὅλῃ οληϑῆς: ἮΝ ηὃ 

συ μησέρεισμα ἔσυκι εὐληϑ᾽ ποέλιμ ἐπεὶ ; δέδφζ) ὅτι τῶ μὶ α, 
μυδενι ἰ πούρλονγος τῳ γ. τῷ δὴ 6 νὶ ἐἐἴχῳ ρα ηὸ εὦ, τ ρ. 
χίν! μή ! εἰ πούρ χίν' Φανερὸν ὅν ὃ Τί οι Τῆς μδρ τ ὁ Λησ εὔλη 
θγῦ σ' ὅσής, τῆσὺ -« ) ἐσίτιὶ ἐδδοῦσ, ἐΐγῳ ρει τὸσυμπέρα 

σζκοι εἶνοιι ἀλιϑέσιζαν Η ληῷϑη, ηὉ μδρὶ οί μυδενὶ τῷ )» ὸ ὃ 

Ρ παντί, ἡ αἴ κ γῦλν οὐληθήςκἡὶ ὃ ρ τ ἐπί σι ἡυδες: ̓φανέρον 
ὃ γὴ ἐπὶ “ἐν μέρ συλλογεαμ ἐδ σηπσιέμ δνέσοι δέος ὁ δυο οἱ θκ 

λεϑέσι ο᾽ δα οὶ ὅροι λητέοι οἱ (Δ ὕτοῦν καϑύλυ ὥσίν αἱ Ἴρο 
χοέσ! οὐ κα ἐντ Σ κα, εοραχ, ἐχαΤηΐόρικοι. μοι λέντ ἐσερηγη᾽ 'ξρ 

Ἴριοι εὐσὲν δ δαφέρᾳ μηδεν! πούς λοντ' καϑόλυλαβ' ὑπορχ. 

τινι ὑπσβολιλαβρ' καθολῃ α προς τϑ 530 06 β κϑεσῇ ὁ ιὁ μοίως ὃ 

"ἢ ἐπὶ Ἢ σερηλιχῳ φανερ ἦν “1 κα , ς συμπέρασμα ψῶσος, 

εἰνού πον ὑξ ὧν ὅλο γόσ, ψισὰ εἰ εἶναί, ̓  “ποίντοι ἢ ἐνεακ ταν ὃ οὐλὴ 

ϑύη, ὕις οὐμείβκη εἰληθεν εἶν 1 ἐπέτι ὃ ὁ το παν. οὐϊζον μηϑε 

ὄντ' ̓εὐληθδε,ῃ ἐντῷ ἢ συλλοϊπομιη ηὗ συμιπέ ἐβρξθερα, δ μι ὡς ἐγ" 

οὐληϑές ἐμὸρ ὁξ ἀνάδωης ,οὐσχέον σὲ ὁ 02, ὅχῶν διῴο ἔχ οὕτως 

πρ ὁ ἐλνλορῶρτε θῃυ τῇ βου ὀνῦς, (6 εἶν οἱ ἤκης θα τέρον ὃ-- 



ψοῖῇ »τούγυμο ὄννγϑσ' μδῳ, δσὲ ϑώτερον ὑσρί: ὄννγῶς διὲκ εἰν 

χη ἄνα ϑυζτερον: 72 δεέυτο ὃ ὀνησρ. Ὁ μὴ ὀνηγος, οἐδιυνοιηον δβ 

οἰνεἴγκησ' εἰν συ τὸ οὐὐηδ. μι δοϊον ΤΩ) ο ἦνντσσ', Ἄιυχῦ, οὐ μ᾽ 

εἰν οι  δξ ἀνα δαιρ' ( με δυντῶσ' λύυκοῦ ΤΩ υκ, τῷ εἶναι δξ οἰναγ 

Μη: ὅτοῦν Ὁ ουδὲ ὀνοσ λιίνχῇῦ οἷ ον “χρῶ ἢ κὐνούγνου ηοδὲ εἰ-- 

νοι μιῤεοε,ηὸ βῥ' «τῷ δε τς ἦνντος με γρξΛουνὸ μὰ εἶνοῦ ἜΗΙ 

{εὸν εεὐνρώγναη, εἰ ηὃ ἐΣ Ἀθυχον ηὁ 7 μὴ εἰναι Λίνκον εὐοὺ ὃ - 

τῶν δυυοῖν ὄνσχο!ν ϑωτίρυν ονηαΣ, οὐνα ίςν ϑωώπέρον Εἶναι “υγυ 

μή 1 ὄνος λῥαΐβον κὶ ηὁ οὗ μι τ ἤδχν δὶ μὲ ἐντὶ μεϊεέλν,τὸ 3: 

ὁντῇ λυ ἐμ "112 σὲ ᾧ μὴ ὀνα! ̓λακῇ, εἰ οἰνοζ[πωνηὺ ΓΝ μέλοι ἐν 

συμβαῤμ ὁ εἰνάτκησ' 12 “ μὲ ὀγῥ μερρόλῇ, οὐ ηὸ γὸ β᾽΄ μετα 

εἰν τοῦτ δὲ οἰδεύνοιηον εἰ Ρ ηδ β΄ μὴ ἐς} μελανὸ α εἶ, οὐκ, ἐσθ 

χρυ ἀξοὦνα Πεησ'εἰ ἦν μεπόνγρᾳ ἸΣ δὲ λδυκῦ ηδις ἐρῶ μέγα, 
συμῥαόμει εἰ γὸ το μή ἔσ7 μιαο, εἶνε μια. αἷς δυο δ ἕν. 

ΠΕΡῚ ΤΗΣ᾽ ΚΥκλῷι ΔΕΙ͂Ξ ΕΩΣ, 

Τ' ὁ ὁ κυϊκλῳ δι ὁξ αὐήλων. δείκνυ δι “2, διά Ἰῦσυ μπερόημα 

σο (ΔΊΣ οἀνώπολιν ἼΗ ἴ κα τιοία, πίω ἐπί λαθόντα πρὸ 

τορσὴν συ μασεραίνεῶν τοῦ λοι πῇ ἣν ἐλοί μξαΐ ἐ δι ἐγύρῳ συΡλ 

λοιμῷ: ΗΝ εἰξλφδλθξο 9572 τὸ Ζ7ῳ γ ποργὸ ὑποίρ χῴ ἐδ4 
δι: ἢ φγοὶ Τὸ β' «ποίλιμ εἰδιφκνυοι τι πὸ ἃ τῷ δ ὐπώρχλα- 
ρῶν ηὸ μδῳ ζ τῷ γὑπάρχ. 57. ἘΜ τ αι κυ Τρ ρεπρότι 

ρὸν ἢ οἷν οἴ παϑέλέν ἐλοίμμξαμε γα τῷ γ ὑπούοχ' ὶ ε ἔχ, ηὸ Ρ 

τῷ Γ “δέοι δθξον ὑπο τὐλαάθοι ηὃ δ Ἰκει τοῦ 73 γὸ ἦν συμπέ 

φρο μιουτην ὃς κάτου 1 ὧ ὑπάρχ' “πρότυρ» ἐληφθυλῥαπτουχι 
ηδ αι κοι τοῦ 1:6. ̓αὔμως διε ἐστ αὐ ἐλεξανκεἐ το αὔρ μέσὰ 

λό ἐκυκλῳ-: 2, δ λομἝαν()} Ἐπ τὰ ὄ τί Ῥύτῶν Τιρὴῤεῖῦ 

Ἀη ϑώπορ μον ε αὶ ἀμφωχὸ αὐϑηὸ ἐς συμπσέρκομει. “δε » 

σεῤγὸν μΣ ἐν χὶς μὴ ἀντιερεφεσίν, ὅθ διυειγρδιείεῖε τ ἐσύ ῥ 
προτοῦσιν ἐν ὁ συλλογεημός, ἐὴ ὅτων ρ7 διξ ἕο δια Ῥυ τ "Ρ̓ 

; δῥ ὁ χρτῷ μέσῳ ὌΙᾺ ἐπέρχφ" ὴ τῷ ἢ πρῳῳ ηὃ μεσογιἐνσὲ 

5 1, τα 



τ λυΤισριΦυδιν ἰσαὺ “έν το δῴκνυν δοὔμλων: οἷον εἰ "δεῖ μὴ 

ηὸ β τ ηδ γ σοὐτιερέφυοι αὐῥλοις: δεδείχθω δα .γ δα μέσου 

τό. δι “σολιν ηὸ ἐς αὶ ̓διοῦτε Ίν συμυπεροίαμαι "ἦτ ἐς Στὸ 

μεέσζυυῤ τισροιφείσ, οὖσαν ἣν ὃ ΤᾺ ἢ β΄ »» δυοάτέ ΊΣ ἰσυμπε ρα 

σμμουῖ ἡ ὍΣ προτοΐσον ἐὺ τέθρα μιμιέν εδιξῖ ὃ σήν τε » βώ 

δα ον τρῦστν εἰ»» διῶ ξουιντου ὴ οὖν εν.» διείγιο]ς κεχεήμεθε 

μιόμοισ' ἐὰν ὃν ληφθμ τὰ δ “σαν τὶ τῷ! γι ὑπώρχ κα "ἡ Ἰθὴ» ὙΜὸν 

7) ; τῳ α ἐσυλλογγέσμον ἔσο 1 ἢ προσ αὐ. «ποῖ λιν ἐρὲν ληῷ 
θῇ ηὸ μϑῳ } ταν τὶ τῷ α,όϑα παρμτί ὶ χῳ 6, οοὐνούγύμη ηὸ ἡ» 

παντὶ τ ΠΝ ὑπέρχ' οψ ἀμφοτέροις δὰ Ῥύω! ὃ ἧς σι λὰλϑ 

ἀν γα προτασίσι ὀγνοεη διφχ τὶ ἐληνπτου οὶ ὴ ἐτὶ δε δας 

μέν΄ ἡ σοί. ὡσεὶ ἂν ταῦ ̓ αἰνρδείξωμ, ἐὔνπτοὺ σοῖς ζσοί) δεδφῆμς 

ν᾽ "7 γαῦμλ. "ἰδω ὅν ληοβθῃ παντὶ τῷ Ρ,διηὐ α΄ παντί , τῳ! 

αὐτοί ρχ, ἐμφότερατί οἱὐβ προτοῦ δ ̓ἀρδεδαῃμέν" λαμιβά 

νεῖ. ὟΝ τὸν τῷ αι ῥείῃαι ὑπο χήν: εφανερ ἐν ἐν μόνοι σ' 

τ᾿ δὐτιξρέφεσί κύκλῴ,δ διαὔήλων δε λε είν ταν οἰτρδε 

ἐφ᾽ ἐνσὲ τ' τ ἄλλοις, ὡφσέρ πρὸ" τ ὀπρμδῳ" ̓συμιθαόνᾳ: ὃ ὧν 

ηοὐ τὶ οὐὐτῷ τῷ Ρ ϑ4χνυρδῥῳ χῶ ρος ὯὮ ἀπέδάξιν ἘΣ 2 : 

ἰκωποὶ ρὺ 6, ̓ "ὸ β΄ κατοῦ 152 καὶ δε [κνύ "ληφϑέντ' 1: γκατώ 

ἼΞ Ὁ πλέα, . 20 δ Ἐπ Σ1Σ ἃ δια 7άτων Ἀν κκνύῃ3 προτοῦ -- 

σέ ,ὥρτέ τῷ συμπέρακαμουτι γώ μεθα πρὸς ἢ τίῳ ἀπέδάξιν: 

ἔπι: ̓ τ' Τ' φέρη τοί ἐν λα “ὦ δεδιῴκνυτοι σ οὐὐϊήων: ἐσὼ 

οὐ μ' Γβ' “ταὶ τῷ γύσάρχ. ηὃ λὰ π μηδενὶ τῷ δ 'συμυπέραι 

σοι, Τί τὸ ς ἐδενὶ Τ "Ἢ εἶδε “ππέλιν δε συμισερανοδδ, ὅγι 

τὸ ἐ ἐδενὶ δ: β΄, ὃ πολ ἐλαις ἀφοῦ ηὸ μ᾽ ᾷ μηδενὶ τῷ γιὸ) δ᾽ 

“πρὶν Τῇ τῶρ᾽ ὑτωλ δ ϑοζπσιελ ἡ ἡ προτοσὶ ἰδῶ τι ηὸ α' τῷ » » δέ 

συ μπσεροίνα αν εἰκότι ὃ μοίως αν τίορεππτεν, τῷ ἃ ' ιἡ ; οὐὐστῇ 

πρό τοῦσί δι ιἷ πμηδενὶ τῷ δηὸ οὐ οὗ μηδενὶ σῷ Ῥ ὑπορχ' "“(λ 

λοῦ λῳπτέν ᾧ δὲ δ μηϑεν! [ ὑποέρχ, τὸ Ρ᾽ “ποὶν ὑποέρχάν- Τξε 

δῷ ηὐ ἃ μηδον! πῷ δυπιέρχ ,α “σέρ ἦν ηὐ συμπέρασμα: ιὡσὲ 



νὰ δ μηδενὶ ηὐ ΕΣ  εἰλύφϑω πϑὸνχὶ ὑπώρχ “να Γκμῦν ηὸ β᾽ πῶν 

πὶ τῶν αὐ πού ρ χήν ὥςτε Ῥιων Ὁ ΟΥ Τ᾽ ̓ζκασον συμισέραημα γέ 
[νει η κύκλῳ ἀγρδιῴκνυν 'ποτῆσι ηὃ συμ'πέροισμιοι λοῦμ. 

ἔκνον τοι: ᾷ εἰνεΐσανεχὶ Ὁ ς ὁχέρων πρόται σίν 2 λο!ποσυλλο τῇ 

σκῦϑλις “πὸ ὃ Ἢ ἐν μέρᾳ συλλοηήσμν, τὸ μ ̓καϑόύλε προτασί δ, 

ἽἪ Ἂ δἴγρ διέ! ξ δγοΣ, ἐσόρων: εἴ ὃ κατοὶ μέρος ἐφσήν .6τῇ 

ἦν χκ ὅξην οἰτρδιᾷ ξου τίω καϑόλυ φανε ιηὐ μὴ αὶ καϑῦλύ 
Λὐκνδ διὰ τ καϑό ΠΝ ηὗ ὃ συ μτούρρισμιαι, σκ Σ καϑό ΤΣ ΘΝν 

δεν ὲ ἐκ 1υ σὺ μητεροίσμιοιηος διέ δε νὴ ἡ) ἐκ ἐξ χέραν ηροτοῦσὶ ᾿ σίδν, 

ἔτι ὁλιῥσὲ “γε συλλοησμιὸς ἡῤτιξροιφείσης ̓  προτιέσαν ἐν 

μέράῥ εὐμφότερ᾽ Ἵ πνον )αὶ προτοῦσ᾽- πίω δ ἐπὶ ἐμέβινς δι διά 

ϑὼ ὸ ηὸ ὁ κκοτοὶ ΤΙνὸς Τὸ » Σ δϑεὶ 1 μ᾽ «ἐὰν ἣν ληφθμ ηὁ μ᾽ “πον 

1; ων ἰηὸ συμπέρασμα μϑῴ,κ β΄ Ἴν τῷ γ οὐ πο ρἔᾳ, πν() 

δ λθμα μὴ ηὁ ὃς μέσον. εἰ ὃ σΈρητηκ, ὃ ὁ συλλο σις, 1αν μ᾽ 

καϑόλσ πρότασιν ἐ ἐκ 2: διε ξουν»δεο οι πρότεβ ὦ ἐλέλθν: ὩΣ ὃ 

ὧν μέρα ἐάν μ ςόμοι ως ἀν τίτραζᾳ "ὁ ὦ β' οὕς σέροι ἐπὶ τ καὶ 

ϑύλγ, ἐκ ὅϊη δυο προρλυν δ δεῦβεν, οἷον ᾧ τὸ ὦ τινὲ μὴ εὑ ποῖρ 
χρνηὸ ρ΄ σεν εἰπόν κι αὐωσ' δ λόντ ὁ πνεῖ συλλογβαμί᾽ ̓ δγας 
τὸρζηρβοιῖιῷ εἰ ἐν πίω ἐν μέρ προτοσὶν Εν: ὃ τῷ δωυπέρῳ 

αὐιμαυτ,ιὸ κ᾿ “καιρίαν. ἦκ ἔσ δέ Ἴβον δγοῦ ΤΊΣ “τῶ “ζό- 
ρυ "5 Ξερήῖινν ὅ:7.γὸ μβ “ἐν κου ΤῊ [0040 ἐδείκνυ) λα ἡ μὴ 

οἐμφοτι ἐν τεὸς προτοίδ᾽ μκατοφου τε "μη δ συμυπέροημα 

σερητικόνἢ, "ὃ ὃ κεν τΤη κοράχὶ ὀξαμφοτίβ ἰδέ μνυ Ὑὔρεσρας 

δου τέ .ηὃ ὃ δ σερηῆικ, ὡδεϑείκνύ. ὑπο ρχίτω δ δ ισαντι 

τῷ  β͵]ῳ δ μηδενἑεσυμυπέ φοίρ μεῖ, 0 Σ 6 γῷ εὐ δενὶ ἐοὰν ἐν ληζθῃ 

“ Ρ, πων τὴ Τῷ ἀν τποίρχ “τῷ ὃ } σμηδενὶ (ἄνα βαθηο εξ, Ὁ μηδενὶ 

πτῷγ ὑπαάρχ' εἶνε κὴ 8 ̓χιμαι μέσ [δ᾽ εἰ ἣ Ῥ ϑ' 6 σέρηγικ, 

ληφθῇ “λότερι κατίδοι, αἱ α ἐς “ίμαυῈ “ "ἢ παν] τῷ 

εἴ, 96 ὑδιυὶ τῷ γὠτηούδον! Ἰῷ κα Δ δ᾽ δ δ; ἐρα]ῷ δ μέ 

σὺν Ὁ γ' «δϑοῖ “ ἥν 12 συ μησεροίςμοιτ,, ΔΕ προτούσῃ ΣΎ ὅ8. Μὲς 

Σ ττῖ 



ΠΕ . 

᾿ 

δ γίνε) συλο Πομοτεηροτληφθείοἷ: : ἐτίξ ἴσον. εἣν δ μὴ καθὸ 

λν δ συλλοηίσμος ἤν" κ ὧν ὑλῷ πρότωσ' Υ̓ ᾿ δείκν. δυοὶ ΤᾺ τ 

Ἰδωπέων ἢ ὑπερ ἐπρμὴν ὟΝ πρό περ) ἡ ἢ δάνμιερ, διεικνυ)ὅ στ κ 

καϑύλο οὐ κα ΤΑ τρρικ αὐπουρλίτω δ» ηὐ μϑρ Ε 5 ποινῖ! πῶς. 
υϑ: Ἢ γ μὴ ποῦν Τὴ σὺ μυπέρουσγκει, δος γ' "ἰάν οὖν ληφθῇ ηὃ 

β' 'απῶν Τῇ χα ἃ “χα ὃτ' μὴ “σαυπὸὲ, συμυπέροισμιαηὸ οὗ τινὶ 
σι} ὑχύτανέρξφιμὲσον β᾽ "εἰ σέ ὅξν καὶ καϑόλυ σερυτίκ, 

ἐδάλθυσί)! α 65}, πρότοεσίσ' εν τισροιφέντ' τῶ οὶ συμβάν 

δὴ  ἰμιφοτίραις ἡ πίω ἐ ὑτίραν πρότοισίν γένέιϑαν οὐπηφοιτι 
χα ὡγρῦκ ἐσθ συλλογεσμός: οὐ. ὁμοίως δφχβήσυτοιι ὡδσ’ ὃ 

ἐπὶ ἡ δα (καϑύλου ἐὰν δηφΦδν ᾧ ηὐ τῷ τοὶ μὲ ἡ ὐπηέρχφ' ηὃ 

ἕξ νι ὑποίφχει. 

.5} δὲ “τῷ τ΄ ύ ματοσ᾽, ὑτοῦν ἐϑῳ ἘΠ ΣΎΝ οὐ προτοέσεισ 
ἐκωϑό κου ληφϑῶσίν, οὐἰε, ἐν δέ χι τοῦ δι ξου σ᾽ ἀἰλλελωνοὺ 
μϑὼ ΥΣ καϑύ,λου, διείκνυ τοῖν δϑοὲ κὼ κοϑύ ἌΡΡΟν: ὃ ἐν οὐ ῳ 

συμισέρασμα, οἐεὶ [κοὐ τοὶ μέροτ' ὡς τέ Φαμερον κι οὐκ ὅν" 

δολᾳ τονε ὅλων δώξαν, δγε “πουησοῦ “τῶ λθμανε τίω καϑέ Λου 

πρότοοσίν". ἐδ δᾷ μϑρ β ἢ καϑόλου.Ἱ ῃ δὼ μέρ4, “δὶ μϑῳ ἔσυρ: 

“πὸ τί σὲ οὐκ ἰφυκεόταν μϑρ οὖν οἰμφὸ τέρα Κατα γυριπρί. λη 

φϑώσι, οὐ γὸ τκουιϑθό Δου γλύνται προσ τῶ ἐλοίῆον, ἃ ἄκρῳ, - 

σῦζη: ὅτρον δὲ πρὸς ϑωτέρῳ, οὐΐε ἐσσι. οὐ πο ρράτω ν᾽ τὸ αν 
ποῦν 72 ΚΙ ηὐ σὲ ρΓ πνὶοσυμαί ἐρρρ μοι τὸ ἃ υἱ. ἐοὲν ὃν 

φῦ; τὸ Υ παντὶ τ χα ὑπο ρ χήν ἐν τιεροφείσης ῆϊς 
ἰιαϑό ου εἩρῖ τὸ οἷ χοῦ ΤῊ ἐπε ΜΨ συμυπτέ ροκο μα, " ὃ μα 

γ " δέδθε τοι σιν! τῳ μ᾽ ὑπερχάνοηϑθ!: χινὶ τ γ εἶ δὲ διά, 

χρρμκαξ 0] ἀνοί γί, εἶ εἰ γὸ ἐἴχεν! Τρ β᾽ «κοῦ ηὐ ΕΣ πνὴαγν Α 
Ἰτερχήν. οἱ λλὸ ᾿ τὺ τον Γ37 τύ δε τῖδε ὑπάρχφν, ουτῦϑε πῷ 
εἷς. "οἶος προρληππέον ΟἽ, εἰ [ηὐσὲ, τιν! Ἰῷδε' Δ τι βατηνιἸῷδε. 

7{1ν ὃ λυφϑέν τ ἐκεῖ, ἡμέ ἐκ 1 συμσε ράρμιουῦ δα ὉΠ 

προποῤσῶν συλλοητο μόνε δὲ ηὃ μδὰ β Σπαὶ]ι τῷ τ, ΣἸΩ 



τῷξ ἔσει λθξαι οὗ ὅγαν ληφθῇ νὸ μϑῳ πανὶ τῳ ἑατ,. 

χίνηϑθά, Ἰινὲ ἰὴ Υ» πον]ιπῷ τὺ αὐ προ ̓ρχή δὰ “πανὶ τῷ. οἰνοί 

κα ηδεῦ Τὴν! ργ ὑπάρχίν: μέσομ ηὸ υἱ "ἡ ὅ τοῖν ἢὶ καὶ μα πα τη τορι 
καὶ ἡ )σερητική: κκαϑολὺ δὴ καΤηλοοικι, δφχρησί)ὴ ἑτέρα. ὑπ 

χέτωλ ὃ ηὐ τῷ “αρν! τῷ γα “τὸ δὲ ἃ τινὲ μη ὑπαρχέτω: ̓συμισέρα-. 

σμίαι, “τηὸ ξ τινές ἐἰ χὺ ποίφχφ ταν προεληφφθῇ ηὸ παντὶ 

τῷ ὑπούρχ δ ΤΟΣ ἐπανΊ! τῷ οὐνοέξιη ηὐ εξ Ἰνὶ π᾿ῷῶγ' 

κω ὑποίρχ' μέσον δι ὅταν )ὴ Ξέρμτρω ̓ καθόλυ μη, ἐδοκνυῖ 

᾿, ἑτέρα, Εἰ μὴ  ὡαστ (τὶ ἢ" πρότερον. ἐλήφθηο ἐῶν ληφϑν ᾧ Τῦρ 

“πνὶ μὴ ὑποίρχῴ, θα τέρον τερὶ ὑπσάρ χάν' οἱ οΨ εἰ ἔχω ἔρμμδεν 

πο χί τῳ! γ᾽ «η ὃ “τινὶ, σὺ μησέροι σαι τὶ γὴν! ἐσ Ὁ Δ Χὶ 

πέρ χί' ἐὰν ἐν λειφθῇ ᾧ οὐ ἃ τινὶ μὴ ὑπάρχέ, Τύτῳ ον τινε ν 
πού ρχήν, ἀγάβον δ Το πῷις ὑπορχάν: οἴγως δδχκ ξεν εἰν]ίορί 

Φοντα τ καθόλα πρότοισ᾽ ̓δᾷξου τῷ ὁ ἐτέθυ [δου μεν δ σραι συλλο 

κίον: Φανῷ ὅν σὸν μὶ “τ ὦ δὐ μια Τῇ καὶ δ δαίνλων διέ ξ δ! δαῖτ 

77 « μ 72 τ ̓ πνῥἸ ῴμε πον καΤηλϑρικῦ μ' “ “βόνηε Ἴ: συμυσέρα- 

σμοτ δοκ 75 ά. σε ρήϊικῦ δὲ δια 7ὲ ἐλαγον.λαμόανί)ρ ᾧ Ἰξτο 
μηδενὶ, ϑοότε ργΊΓεΩνΤΙ ὑπο ν. ὦ δεἸῷ μέσῳ, ἀαϑολύ μος ὄνηος 

Ἶν συλλογόεμδ, δου ηοὐ τε κι διεὶ 7ῇ « Γ θμιαη:: "ἡ δγοὶ Τρέλγου: 

ὅτεον δὲν μέρφ, δ αὐ γοῦ τι οι δεα 1 ἐδριΊ" ἐνδε]ῷ τ δου ηουῦ 
“παντε" εφανο δὲ » ) Ἰμἐντῷ μέσῳ Δ ῷΕ ῃ ΕἾ μὴ ἡ δγουρ τγνὸ 

μεμοι συλλοῇεμοι, ἢ χ εἰσὲ κατο τίω κύκλῳ δέ ξιν, ἢ οἰἸελέϊ: 

ΡΈΡΙ ΤῊΣ ΕΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ͂Σ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ: 

Τὸ δεν] ορέφφν Ἀρὸ μετα ἐϑύντο ηὸ συμιπτέ βεμίοι, ρῖ ηὸν συ Ἃ 

λοίεμον. δ, 5ηὸ κικρον Τῷ μέσῳε χὑ ποίρξφ, εΤῶηρ,Ἰῷ τελυταίῳ. 

οἐνάϊκ ΝΖ συμηέφάλμηος αἰν7ιςραφένος νὲ Ὁ τ ἑτέρας 7ρο- 

σοέσφονμιν ἤδη: νον οὐ  ρέϊ Ἰϑτθλοι πῇ. ἰὴ ἐσοίέ, κηὺσυμπέρανμα ξ 

οὐχ "διαφέρφ)ηδάντικο μὴ δὲναγτὶ ἀντιερίφ' συ μέρα: 

οὐκ ὁ αὐσπος Πἰν(. συλλοῃσμόν, ὁ ἑχα τύρως ἀπ τ ἐῷον Ὁ δῷ 

Ἀλ)ὲ γου οὶ ρα, δῶ τῇ ἐγ μὴ. λόγῳ δκντικ δ μὴ ηὐνασαν τὶ τῷ 



᾿ παντὶ Σ ηὀ,τερὶ τῷ ἐσενὶ ἐναντίως δὲ ἡ παντὶ τῷ Ρ ἐδιρλδ ὴ8 

τιν ἐντῷ οὐτινὶ ὑπὸ ὀχν: ἐξὼ ὟΥ δυδαῃμένον ηὸ δὲ Κορ τοῖ “2 Ἢ : 

δυο μέσρυ το Ρ̓ πεἰ δὰ ηὐ ἃ μαϑεν λυφθόιτῷ γ ̓ὐπαίρχν, τῷ ὃ 

μ᾽ ποαρτς, οὐσιν! τῷ ἘΡ ὑπο ρξᾳ τ ΡΣ. πρὸ εἰ τὸ μϑρ μηδερὶ τῷ 

γ 21. ΓΝ παν] τῶ Γ ,ηὃ ε οὐ ἡ “πον ) τῷ ις. κρὸ δ χι ὅλως οὐδενὶ. 

οὐ Ὁ ἐδόώκμυτο ηὸ ἐμαιφό λουὅγα, Τῷ τρίπουν ἀὐμαποσ. ὅ- 

ως σέ γίω πρὸς τῷ με (ιν. οἵ οἰ ρῷῳ πρότασίρ οὐκ ὅξην οἶνοι σικδυεΐ 

“ἢ ιμαϑόλουδιᾷντηεροφῆς. εἰ νὴ εἰγαι ρεΐποι δ οἱ τῶ ηριτου 

λύμιουτσσ. “νάπαι δ ν πρὸν ηὸ ἔλουτον ὄκιρον, ἐἰμφοπέρασιλα- 

(ἐν τοὺς προ τοέσεις: μοῖρ εἰ ἰφερητεκος ὁ συλλογίηος, ὐσούτως: 

δεδείχθω γὺ κὶ 20 οἱ, δ μηδεν! τῶν ὑπο ρ λον δα, ΤΩ β' "οὐχκονν ἐάν Δη 

Φϑῃ ηὐ δὲ τῷγ' σηταν τὶ ὑοίρχήνιτῷϑ ας μηδενὶ, ἐδινὶ τοῦ ξηδυξ 
ὑπο ρξφ "πρὸ εἰ η α᾿ “οἷν ηὸ ια παντί τᾷ! Γ΄ ὁ εἶ, τινὲ τῳ Β΄. οἐλ 

λεδενὲ ὦ ὑσβρᾷι: ἐὰν δὲ ἀντρκει μένω οὐντεφροιφῃ ηὃ συμσέρα 

ως (Δοΐὰ ὁ λλοι συλλοηίαμοι ἀντικ εἰ μένοι μοὺ οὐκαθόλου ἰσοῦ! 

γένετο ὙΣ καὶ ἑτέρα πρότασις ἐν μέρᾳ«ὥντε κοὺ τὸ συ μπσέρου' 
σοι ἔἰσουε κουπὶ μέρον ἔξω γν ἐκαταγορικτοιοὺ ον τίφραφίτω 

“τι ὙΠ “μη παντὶ τῷ τῷ ) "πον" ηδρν ἐπαντί τῷ οὸ "Ὁ 

εἰ δὶ ἧς ξὐττανττῷ Γ. ὃ ΓΝ παντί χὸ Γῆ ξ΄ σαν τὴ τῷ δ “ὁ μοίωτ ὃ 

"ἢ εἰσερυτεκον ἐϊμ συλλοπίημον: εἰ)» ηὸ οἷν, γὶν! τ" ̓  γαῖ ρχά, 

δὲ ατμηϑεμὶ, ηὃ ις Τιρὶ τῷ' γοὐχ᾽ πάρ. μρὰ οὐχα αλιὼσ 

οὐσεν! ποὺ εἰ ηὐ μὴν ἐξ πῷ γ χρὶ, οὐ σὲ ιττασαντί, ὡνπέρ ἐν οἱ ρ-- 

αι ἐλυφϑν, ηἢ δὲ πῷ ῥα ς΄ τνὶ ὑτοερξ ἐπὶ δὲ ΠΑΝ ἐν μέρ τ τὰ 

λογδημών, ὅτον ν᾿ υϑ εἰν Τεκεμένως ἀν7ιςρίζοντοῦ ηὸ συμσέ- 

ρασμιαῖ, οὐνοιη ροῦν τοῦ! εἰμι τέρα; οἱὗ προτοίσείς' ὁτοῖν δὲ ἐνων- 

Ί; οορ, οὐδε τύ ρα: οὐ Σ ξλισνυμραόνει ἰ(αϑα ὑπερ ἐν οῖς καϑὲ 

ον εἰν ρεῖν, ἐλλεί-ποντος τοῦ συ μισέρεημιρτος ἰκα τοῦ πίω 
ΑἸΤιοροφίω. οἐλλοῦσ᾽ τ εἐγοι ρέϊν . δ διε! ̓ ΘΩΥΣ ηδ οἷ ἰρεετ 

πὸ 7ν)σ τοῦ γ» οοὐκοιῶ ἐδῶν ΛΗ δ οὸ ἃ ἄ μεϑενὶ πῷ Υ ὑπαρπ 

χήν, τ δὲ ι ἸωΣ τ}. αὶ αἰ τῷ ιῷ Ἵν: οὖν ἱπορίρξᾳ μοῦ εἰ 



ἃ μηδέν! τα τ. ἀμ δὲ τὸ πανηὶ, οὐδὲν; “δὴν δὺ 
οὔττέ βένον! ροῦν τοῦ ἐμ ὁ τοῖν ἐρὲν δὲ ἐνοον τὴ ως ἀν τίθρου 

Φ: οὐδετέρα: εἰ δ οἵ αν πῶ μηυπανέςχᾷ, πῷϑυ παντὶ, 

"ὁ οἱ χέν! τῷ οὐ χὺ ποίρξῴ. οἰ γλοῦπτῶ εἐψήρωτοιε ηὸ ἐξ κέ ρχϑο' 

ἐνδέλετοοι 7) τινὶ ὑπατέρ χάνουτιρι μϑὰ ἱ“σϑέρ χάν' τβεῦκα Ἢ 

ἋΣ τίς ΕᾺ Ὁ ὅλως οὐδε γινέταεσυλλοϊπσμότ. ἐν τὸ μῳ ἃ 

πνεῖ τ τὸ εὑ πο χένεγδϑ ρ᾽ γινὶ υανέρχᾳ, οὐδε τίρα καθολὴ 

Ἵπροτοέσεωνιὁμιοί ὡς (Δ εἰσερυτέκος θηδσυ λλοίίημόξ. εἰ μἱ᾿ 

ὴ ληφθείη δὰ ποντὶ τῷ " ἐποέρχέν, οἰνοιφῦν τοῦ ἀἐμῷο τί- 

ΒΩ «εἰ ὁ τινὲ, οὐδετέρου. οἰπτύ δ4ξις δαὶ αὐ την ΣΧΗΜΑΞΒ΄, 

Ἑνὸ τῷ ρ΄ λόμμουτι, τί μδῳ πρὸς τῷ μεὶ ἔζονι ε οὐκ ῥῷῳ πρότασίν, 

πε ὅξην ανε,λεῖν ὄνειν τέων ὁ'ποτερωσθιιντῆν ἐἰμτικροίβές ἤνο 

μα ἰδ εκ ἐσορηὸσυ μυπέρρισγκει, ἐνπῷ β[ϊῳ Δδμου Τί: “καθολγϑ 

ὑἡὑκὴν ἐν Τ7 τω, συλλοίϊομεός δὲ τίραν ὁμοῦ οἰνοιερήσο μ, Τῇ 

ἐμήισροφ; 'λέηῳ δηὸ δον «εξ μς: μ ἐγαυὶ Υ ἀνΤιερεφίῖ, ἐζιον ̓ 

εἰ ἐ δῷ εἰν7ικ μένων, οὐνικά μεν ὑπαρχέτω Λ οὐ ἐξ “πανΤὲ τῷ 

Γ. τῷ δ μηδενὶ. ̓συμισέρκημα, δι ΤΑΊ ληφθῇ ηὸ δ 

παρινῖι τῷ δύ ποί ρα νὴ Ω δὲ Κα μέρμμηδ ἃ πον] τὸν ὐὐπούρ 

ξῴ. Πρί)»υ ὦ χῆμα, «εἰ ὃ ηὸ ὡς παν, τῷ Ε τὸ ὃ εξ οὐδενὶ τῷε, 

ηὗ ΕΣ ̓ πρνΊπῷ: Ρ' ̓λθμοσηὸ ἐῤριηον: ἐκὺν δοῦν, κἀμενἀντιορα 

Φἢ ἘΣ Ἐπροαν ον τι: ὁμοίω: δφχθεσί) ἡ ᾿ ̓  ἀΕ Ξονλικά μα ΤΕ] δὸρι 

σιν! τῷ χω δ μοιδενίχῷ » κι λιν χῷ ρ᾽ ὃ χὺ πο οβᾳ:- “ποκ 
εἰηὸ μὲ “νὶ τῷ τ δ: ὃ δὲ ταν! τρῇ ς “ἡ ἃ Ἴνα ει ὦ ὠρτρῶν 

Τικεί μή πνεῖ ὁ 9 συλλογισιμόνιὁ μοὶ ̓  ) δᾳχθησί (Δ Εἰ οἰνοίπαπεγϑ 

ἔχεν οἱ εὐ προτοίδ. εἰδὲ τῶν ἐπειμέ ιὀσυλλοῦσιμό Οκ γα ἿΣ αἷν 

βρεφομῇ 1 συμσέρα μουν, ὑδετέρα προτσέων ἐἐνομφέν 

χούφκοαϑρότσερ αὶ ὃ ἐν τῷ οἱ  Ζθ ματι Τικάμὴ9 ώμφυπες, “τῷ 
ὅϑὼ καὶ Ω ΡΣ μηδενὶ εἶπτῶ ρχάν: τῷ δὲ “Τιμεσυμυσέφας 

σμαπηὸ Γ πι ἐρῶν ὖν τεθῃ ηὃ "7 ιν πῷύ ὑπο ρχ οὐ ηὸ ἂρ μάνῃ, 

συμπέρωσιμα, ἔσο δ ιηὸ ὃς Τιν τῷ ἔ χιὶ τοῦ οχφ' οὐγόν. οἶνύ 



οὐηϑὐξ ἀρ χϑεενδύχί λιν ὺ ὑπορχ ὟΝ ὑπερχ' μον εἰηὸ 

ἫΝ τινὶ πῷγ' "ἡ ηὐ ἐς τεν Τῷ, ἐκ ἐφ συλλοισμόν' ἐδέτερ, δ 

Κκονθο Ἀυ ΩΣ θληρρμένων ὠντοῦκ αἱ ἄγοι ρέτοοι ων δ, β"» ἐὰν δὼ» 

τικφμένωσ  τεςρέ ἡ), εἶν οἱ ῥῶ τοῖα ἐμφότις εἰν δ Ρ᾽ πᾶν 

πὸ τας ὐδᾶ μηδενὶ τῶρ, οὐδενὶ τγ Ὲ “ἦν δὰ νὴ. “τοί.- 

λιν εἰ ηδ τς πον Τῷ τ νηὸ δὲ πρνὶ τῷ ξιἐσαντινὶ πῷα: ηὺ ἐξ» 
ἢ οὗ ΤῊ δοῤρῤδάξις (εἰ καθολυ κοῦ τη 2966. ἐΐη» 

ΣΧΗ͂ΜΑ ΤΡΙΤΟΝ: 

ἐπὶ δῷ Ῥίλε ύμοπτος τ εἰ νανῃ δ ,]ιορίφη]ηὺ συμσέ ῥοῦ, 

γα, οὐδε τέρα ΟΝ προτούσεων οἰμοω ρϑτο, κοιθοὔδένου ἥδ συλ 
Λογιημων ὃ δτοῖν λοῤπηκφμένωσ, ἀμφότεροι λιν οὔτπουσι" νι 
δεχρῳν ὶ ηϑ δ τινὶ ]ῳ ἫΝ ὑπέρ ον: μέσῥθἀλήφϑω τὶ ΟΣ σωσϑ 

δκαθόλν αὐ προ χούο᾽ ὅκὺν ἐδν ληφῷθῃ ηἢ οὐ ἢ γεν! Ἰῷ ΓΝ μὴ ὑπορ 

χίν' οὐδις ἘΠῚ ἢ τγ. ἐγίνθ!συγλοῃαμιὸν Ἰοϑα κατ. . 

οὐδ ηὐ ἀὲ χι μδρις “ίρὶ μϑὐτατόρχά' πὺγ “σαν Τί, ἠκξ 

δρθΆ ΤΟ) (Ὁ “Δ Ἰοῦ γ' συλλοβημός' ὁμοί ως δὲ λφχθήσε του κρὰ εἰ 

μι ἐἔκοιθο ΔουοαΣ ἐ προτούσε!ε. ἢ Σ » ̓ἀμφοτέρασ οἐμοζείον (ἐκ τοὶ 

μέρυε ον “γὼ ΣΝ ἡ ὐκαθέλου προς πῷ ὀλοί ον! 
ἀκρῷ Γίνεθο: οὔτι δὲ κι ἦν συυλλοΠσιμὸ πεν] ῷ ν᾿, λό μειῖι 

» τὸν τῷ μέσῳ ζαν ὃ ἀντρκά μ ) ἀντικρέφωνπαὶ προτοίο᾽, οὖν οὐῇ 

ρδ))εἐμφὸ τίς, ἰὴ ηδοξ μεδονὶῷ ῥὶ ηὐδρ᾽ παν]7ὴὶ τῷτγ οὐδ α ύδε 

νἱῷ Ε τυποῤ χἰεϊηδδε Ἰῷκ: Ρ τ ἐδενὶ 7ῷ Γ Σ ἐδερῷξ 

ΔΑ εἰ ἀέρα μὴ καθόλυ σου τὶ, εἰ εἰ καὶ ηὐ δ μηδενὶ Ἰῴ Γ΄ τὸ ὃ β' 

Τιγτῷξ' ΠΣ ἐχὐπαρξᾳ, εἰδηδα7ῷ κα β -μηδεν!Ἰῷ: ὃν 

“ποὺνΊ: εἰδονὶ Τῷ Γ ΤΣ ὁμοΐ οι) εἰ περυτρς 0  συγλοῇσιμός: 

δεδείχθω ν᾽ γὐ οΚ χίὶνὶ “τῷ υἱ μὴ ὑποώρν ἴςφω ὃ κατα γθθις Δα 

ΩΝ ιὴγ οἰ φα ες ὃ δ.) κ τ' ΤΙΣ πὶ δ ἐϊνωτο ὁσυλλοί!σιμότου τοῖν 

"“ἴ ὅν ἐνηδέναν7 Δ} λμφϑὰ Ἰῷσυ μπβοίς μαῖι,δπ ἔσο! συλλοίι ἵτμότ. 

εἰκ ηὐ αἽ, ν 7ῷ β᾽ "ηὃ ἢ β΄ πανὶ ῷ τ, ὐκῆν συζλοπερ Ίζω νὰ 

70 γε. οὐδέ η « Ἰιν!ῷ μ᾽ ῷ σὲ γ μηϑενὶ εὗκήν 7 διὴ ὦ 



Εσυλλοϊομον. ὥς χε ἐκ ἀνα ρδδ οὐ προτοίσ' στὴν )ηὺ οὖν"71 κε 

μμίνον εἐνορο δ “ἰδ ηὸ εξ ππαρτὶ τῷ ις. "Ὁ ηδτς ̓σαν τί Τῷ Γ «» 

ἐξ τῶν ραν χλ αὐ οὔσεν! αἰσπσῆ ρ λα" ποαλλινεξηὸ δ περ! τῷ 
5 τῷ ὃ μηθὲν ἐνηὸ ι δεν! τῷ Ε΄ οὐμου πανὶ ὑσσῆραιν: ὁμοῦ 

ἢ δεείκνυ τοῦ, δι εἰ ὙΥΤῚ ἐἰκαϑὸλ εἰσὶν οὐ προτοῤσ᾽ γνῷ ἣ» ̓ ὸ αὶ ἢ 

"ερέθὺ [λυτεει σερηϊης. ϑοΐτέρον ὃ ὑσὶ μέ ῥυς, καημό ρι κον εἰμὴ 

ὃν ηὐ ὦ, πανΊ" τῷ ρ᾽"ηὁὐ ὃ ρΓ Ἅ1ινὶ χῷ δ, ηὐ α Ἰνιχῷ Κ Γ συμδαόμᾳ 

αὐ ϑενὶ ὑπο οχαυτσώλιν ε εἰηὸ οὐ “σα ρ7) τῷ ρα «τῷ Ὗ» τ μαδεν!, 

ηδ οὐδενὶ τῷ γ) εἶ δὲ υὐ ἃ Ἴ νὴ τῷ Ρ, πρῶ ηὃ Ρ Τινὶ τῷ 

» οὐ γόνετοοι ἐ συλλοιίημος, οὐδε ἐν ἡμὶ τῷ ιἴ, πῷ ᾿ γ 

μηδενὶ, οὐ ̓ δοῦ τσ. ὥ ὥςτε ἐκώμως μϑῳ, ὦν οι ον το, οὕτωσ' 

δουκ ἀ μοι οὅ ν ΤΌΨΗ οἱ προτοίσεε: Φανερὸν. ὃν στὰ “δὴ θρυμέ- 

μων, “ως ον ιφρέζφομέ νφτου συμπαεροίημουτος “7 ἑκεύςώ, 

γὐμαῖι τ Πγετο συλλοπομός: ἡοὐ τόσε ἐνονΊιίως τῇ προτοῦ 

σέ μἱρὺ πότε εἰμτικκειμἔνωσνοὺ δι ΟΨ μδὺ τῷ πρωτῳ δδμας 

ὶ, νγὰ το μεσου ρ 75) ἐρείγου, ,γόνοντοι οἱ ̓συλλογλαμοι. Δ 

᾿ μδῷ πρὸς τῷ ῦ ἐλοζῆον! ἀκρῳ, ἐδ δγοὶ το μέσον εἰνοσρέν το: 
᾽ δ πρὸν τῷ μείζογι, δγα τῷ ἐρρίγον. ἔν 3 τῷ ρ΄ ὐμαῖι, δυοὶ 

“τῇ εἴ "οὐ δια τῷ ἐλώτου "ἡ Ἵ ᾿ μϑ πρόσ, τῷ ἐλαήϊον, ἄκρῳ, 
δεῖ δυοὲ 7.) εὐ θιμιούηον: Ἢ υ πρὸς τῷ ἢ μείζονι, δυοὶ π72) ἐλεέτου: 

ἐψ δὲ πῦτ Γ »δγοὶ Τοῦ οἱ θῦ. "οὐ Τοῦμιέσου "οὸ κα ἣ μδμπρὸς τῷ Ρ ἐλατῆν 

γέ ἀκρῷι κει , διεῖ 7) πρώτου οἷ Ἰν μέσου κοὲ καὶ ἢ μὲν, πρὸν τῷ 

μείζονι ἀεὶ δγεὼ “Τοῦ πρώγου ὃ προντῳ ἐλοεύῆονι με! δέος κὰ 
μέσου. “τὶ μϑμ οὖν γξ: ηὐ δὺ τιϑδρίφ 4ν "σὰ σῶς ἔν ἑκοίςωι δόμα 
σε μοὺς τίς γένεται συλλογίημος, ,φανερόμε. 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ΔΙΑΔΥΝΑΤΟΥΔΕΙ Ξ ΞΕΩΣ- 

ὁ σὲ δ οὐ οὐδεμυοζησυσυλλογήημιος, δείνυ τοῦ μϑρ᾽Ὁ ΟΡ υὸβ 
τίφασὶς τιϑή, ποῦ συμ'περαημερτοσ, κρὸ προς Ἀμφϑῇ; ἄλ 
Ἀν ηροτοσίσι γόνετο. δὲν ἀπαωσὶ »εῖν αὐμιάσιν' ὅμοιον  σ3 

Τῇ εἰν χέϑρο ."ὡλίω δεοιφε ρᾳ τοσουίηον «ογροὶνη!ερέφε -- 



σού μδὴ πεγϑοι μένου 72) συλλογεσκοῦ. μοὺ ἐἰλη μιμιένοον εἰμι 

Φοιν “ὟΝ προτοῤσφων. οὐ ππόγετοε δὲ εἶ εἰς "δ οὐδεύουτον, οὐπρρῦ- 

μολοτηϑένηρο 1οῦ αἰνττίκε! μένου πρόσύρον, εἰ λλοὲ φανερῦ ὃν 

τοι ὑσιἀληϑές. οἱ δὲδροι ὁ ο μοὶ ως ἐλούσιν ἐν οὐ μιῷοιῖν "δι ᾿ὶ οὐῦ 

ἐξ ; λῆψις εἰ μφοτέρωνιοἷ ον, εὖ ηὐ Ἶ ὠθξῳ ΧΩ ὑποόρλέ, 

μέσον δὲ ηὐ γ΄. ἐάν ὑπσο τεθῇ γὸ μὴ πρερτὸ μηδενὶ πἶι 

ὑπορχίν: τῷ δέει γ παντὶ ἡπερὴν οὐληϑές, οὐνοέ εν ὁ τῷ 

εὖ καὶ μηδενὶ εἰ μὴ πον Γ᾿ ὑπτοίρχάνυοΥ δὲ ἀδυΐοιηον ̓ ὥςτε 

γώσος κα ηϑ ὑπρ τεϑέν. ἀληϑύν ἄραι ἣὉ ἀντρκείμεγον "μοι Ὡς δὲ 

"ρὸν ἐσπὸ ΝΥ ὔλλων δριμοζτων. ὅσοι ΥΥ οὖν τηθροφιν δὲ 26 τοῦ,θν 
ηὸρ δϑοξ, οὐ δωνοίηου συλλοπίσμιον πὸ μϑῳ οὖν ἀλλευπροβλήμα 

πρὸ πόντου διείκν δευρὶ 7 [5 7 ἀδιωκηου ὃ δμποῖ σὲ ἡοῖο λόμασινη 

δὲ καθὸ Δου κου ΤΉ ϑΟΙ ΚΟΥ ἐν μὸν σῇ μέσῳ ποὺ χί τ΄ λεί κνυ 

ἼΡΡΕ εὧν δὲ τῷ δ): "οὐ Δείκνυ το ηρκεί ΘῸ ΓΕ ἂ τῷ "5 μιὰ πτῶν 

σὶὰ μηϑενὶ ὑποίρχν. "οὐ προσελύζῥθωῳ ἀλλ᾿, προτοσὶς ὁ 07» 

τιρωϑενδυ εἶτο τω" πρὺνῇ ὑπανέρ χέν “ὦ ἐεθσε ηὐ τῷ σὰν 

π ἐμ ἃ Γ οὕτωρ τ Ἀιϑεϊηγὸ πρῶτον ΠΩ κεἰ μδ ἐν ὑπόκεϊ 
μὴ “ταν χὶ ὑπάρχήν τὸ εδ τῷδ τὸ ἐ γόνετοο συλλογθομός, το 

τερωϑένόν ΗΟ προτούσέω; λαμιθανομένες! εἰ ̓δὲμαδενὶ, ὅπρὸν 

μδρὲ ΟΖ προφληόβϑβ, συλλοηίσμοσ μϑρ ἔσοιε του ψύδυσ: 
ὥ ̓ διείκνυ τοῦ; δὲ ηὸ ἢ προκθμέμον εἰ ηὃ ες, μησὲν ΣΙ τι . ηὖ ἢ 

υἱ παν ]ῷ Ζ. γδοξ ἰδενὶ 1ῴ δι΄ μηδὲ ἐσωοίδυλορν: ἐπ 
δος ἄρα πὸ μηδενὶ Ἰὼβ κα ἃ κ ὑτοάρλάν: εἰ λοῦ χα εἰ πὸ μυϑένὲ 

ψέύμας, παρ! ἀλϑές: ἐανσελε ἐξ προρληφθῇ, ε εἰν συ ᾺἋ 

λοιήσαθσ: Ἢ ἐφόταν ὑποτεθῇ μὴ ἡταντὶ Σ1ῷ Ρ " ὑπαίρχάροὺ Ἀ: 

ὥντε φανερὸν δ1ηὸ τα μ7ὲ εὐτπσαρ χάν, αὶ δεὶ [κνυτουεἔν 7ῷ πρώ 

Ίῳ νοεῖ! δια χοῦ οὐδιυ!οίτου: ησέ 7; Υ ηὸ μηδὲν: "δ ὺ 

ἰλὴ ἜΤΙ λείκνυ το, ἱσσοκειϑώ ὅς μηδενὶ Ἰῷιε καὶ ὑπάρ 

λέμ' δες εἰλήφϑω παν Ἡ 1ινὶ Τῷ , ερυχᾶν οὐνοίθον Ὁ οἷ 

μα ται ἢ μηδενὶ Τῷ Ὑ υπτοίρ χάνεντου τοδθδιώ αὐτον ἰσοι 



» εὐληϑές' "οἷ Φωμερορ, 67) “τὺ μ"7} ᾿ ὑπορχφ νὰ γὼ ὡς 

τεῖ τοῦτο ψιῦδυο,ἰναγκι οὐ σιν! τῷ τι πατέρ χάνιἑαν : 5 

πρὸς ηὉ ὃς αληςϑῦρ { ἑτέρα προ τουσίς ἐκ σου ἀμους οὐδὸ 

εἰμ, ηὸ ὀγαντίον ΤΠ συμπερκηματι ὑπτοτοθι, οἷον Ὧ τινὶ 

μὴ ὑποίρχ. φανερὸν ὅν ὁτὲ ηὃ ὀὐτικείμδμον ὑποϑυτέονυπῷ 

λιν ὑπσοίεείϑω ὯΝ ἃ ΤΙμι αὶ δ ὑπορχ. ἐλέφϑω γῈ δποον 

τὰ τῷ Ὁ οδνλῤοῤτίει οὖν ηὃ γντινὶ χῷῶις ὑπούρχάν. Οὐμζι δὲ ἔξω 

εἰδειουρνιὥφτι γῦδος ηἢ ὑποτεϑύμ εἰσὲ ὁ ἥ πως, οἰληϑὲς ηδ μη 

δον ὑσαρχνὁ δμοίωσ' δὲ νὴ εἰ ΞΈρητηὶ Λυφϑμ τὸ δ᾽ Ἶ Ὁ εἰ δὰ 

πρὸς τῷ ΤῊ ἐλήζ 9 πρό το σίσ' ὕκ ἔσο συλλογέίσμοτ: ἐεὲν ὃ ηὸ 

ἐγουν"Τίον ἐηοτεθ ισυλογέσμιος μ᾽ ἐκοῦρ, (ΑΔ αὐδυναῬν' ἐδεῖς 

νυἹ δὲ προ εϑὲν ὐναυκείϑω ἡ πῶν Τί ' τῷ Ρ᾽ ηὐ ἐξ ὑποοχ' 

μρὸ γὸ γ' τῷ οἱ ̓ς εἰλήηφ ϑὼ “πῶν Τί: "δ ίκεν οἷν οὐ Πα γὸ 7, παντὶ τῷ 

Ρ ὑσίρχ' " δὲ ἀδυγαηον. ὥστε {δον τὸ πον τὶ τῶ ν᾽ ὸ 

αὐπώρχ οὐδ που ἦν εἰναι Πκοαύον εἰ μὴ ποιν τῇ, μηδον υ ποῖρ 

Χένιδμονωρ, ὀκλρεὶ προργὸρ' "ἐληφθοὶ ἐ τίροι πρότοισ' ̓σνλλοῖν 

σμὸσ μδῳ δι [Ἐγ.2] κοὐ η εὐ διώνουντον. ΤΙ ἄνοια ρέῖ {722 δὲ ὦ ἐαὸ 

ϑεσίο᾽ὥςτέ ηὃ εἶν τέκε ἰμϑιρο μ ἐσποϑετίον. "πρὸς δὲ τὸ μὴ πῶ 

7) ) δειξαιὺ υὐπποὶρ λον τῷ υἱ ηὐ αἱ ππτοϑετίον πσῶν Τὶ ὑπηόρχ' 
εἶ δ» υὸαΣ “πχν τὸ τῷ β'δο Ε πρὸν τὴ τῷ ἀντ τώντὶ ὙΩΕ: 

ὥς τεῦ δ ἣο οἰδιύγοηον, γῶν δο; "ὁ ὐγρ Τεθέν" ὅμοίως ὃ " εἰ πὸ 

πῷὼρ ΠλθΩθ, ἤ ἐτίρα πρότοοσίστθι εἰ φέρητε Ἂ ηὃ γα. σοὺ 

ῶτ' Ὧι δὅτωι γέμα! συλλογισμεόφιἐαρ δὲ πρὸς τῷ Ρὰ ̓ ηὃ ξέν 

ρητρς, ἐδὲν δείκνυ ἐὰν δὲ μὴ τὸ παντὶ οἰἠοὲ ὸ ταν ὑπορχ 

ὑσπτοτεθῃ, ὅ ὁ δΔείκνυ ΟἿ δ᾽ “ποῦν Τῇ ναὐρ τι οὐδεν. εἰ 7) ηὃ ος χῷ 

ι- τ΄ τινὶ τὸ δὲ γ πον τὶ τῷ ἃ τιν τις ηὸ δ᾿ ὁ πο ρξᾳ εἰ οὖν 

κι εἰδώνουτον γψθασὰ 8 “πνὶ  ὑπούρχάν ́΄τῷ “ "Ὁ ἄιὡρτῶς 

ληϑὲς ἣο Σ μηδεννηου ρου δὲ δαᾳχϑένηος, προραῖγοῦ ρξ τοῖς Ῥ οὐ λη 

θέον δᾶ, τῷ ὦἱ Τινὶ μὰ ὑσήρχεινι δε χσῆρλερ' {1 3 
[ πὸ ρὰ τίρ πποϑύσίν συμφαίν4 9 ἰδύνα νον δος δ» ἂν 

Μ 



ΓΙ ὄπορ δ οὐ ληϑῶν με. ἦδος συ λλογήσοιδϑα νῦν δεξιν 
οὐληθήσοὐπέρῃ Ρν ηὃ δὲ τινὶ πὰ ιξ ὡς δ χὐτποϑυτέον κ Ω 

“αν! ἐ ὑπέρ χήν, οὐ )λοὲ οὐ ταλν»τὴ ὁ μοὶ ὡς σὲ (ἃ εἰ ὠτιν μι ὑπορ 

λὸν τῷ δ᾽ ὃ ἐς δφκνοι μδῳ "εν Του ηὐ τινὶ μὴ ὑποίρ 
λέν, κοὺ μὴ παρτὶ ὑπαερχήν,"ν η αὐ τῆ αἰμιζβοῖ ν εἰσσυδάξισ. 
Φανέρον οὖν 57 οὐηῦ ἐγψειν“Τίον, ἐλ ἰὼ εἰν τι ε μδιρον 708: 

Τίον ὧν ποσὶ γχο ἐσ’ συλλογοσμοί σαΐτως ὅ», τὸτί ἀναγ 

καδον ἔσο, κοῦ Ω ἀξίωμα ἐνδοξον»ε εἰ Υ». ἐκει τοὶ πποινερὸς καὶ 

κροτοῤεβάσίσ' ἢ κα ἀνσυφασίς, δ χφέντοσ ὁπ οὐχ εἰπόν 
σἰσ᾽ εἐνοΐ ξεν χίωῳ ἐκαυτοιφουσῖν οὐ ληθιυεϑα; ποῦ λὲν εἰ μι τί 

Θησίν οἱ κηϑαυς δ χίῳ και τοί οισίν, ἔνδοξον οὐ οἱ ξιοἷσου! πίω 

δἰ πόφβεισίψυιὰ δένον“γίον οὐδὲ χέοως οὐδ μόῆᾳ ἀξιοίσιαι οὖσι 

᾽ν ἀναγκαῖόν, εἰ ηὃ μηδενὶ ἀδυδοσ᾽ ηὐ παν" Τὶ οἰ ληϑῖσ, οὐ τί 

ἔνδοξον. (ὡς εἰ ἰϑύτερον ψεῦδος τι δέσερον οὐ ληϑέσ᾽ ὍΣ 
δ ἐν 5 ΤΊ ἐντῷ οἷ ϑματι, τοῖν λα προδλήμιατο; ποέντοι διε, 

Ἀνυ τοι διοὶ “2 εὐ διιυοί σε οἡὐ δὲ καϑθό χουν κατοιζουτέκον, οὔ 

διείκνυτον: Ἐν δὲχῳ; μιέ στ τῷ  ἐλεῳ,ν ἡσίνηο διείκενυ 
σορρ τον εἰόϑω ὅθ α οὶ μὴ τρί ἐπι ῥ᾽ Ρβ ὑπαρχέν' ἐλύφϑῶ 

ἢ χῷ Υ̓ παντὶ ὑπταρχῷ νὴ ἀιούκουν εἰ τῷ ἢ μδ 6 ὑπὰρλᾳ "ὃ 

" μὴ παντὶ, απ δ παν Τί, οὐ ρον" τὶ τῷ β᾽ ηδ ΄᾿ ηοὔ ηοῦ  ἰδώ 

νευζὸν “ἔξω ἡ φανε ρον ὅτι τὸν παν Τί  ὑπάρλ υὶ δ γ "ὥς τέ 
γψάσοσ η0 υποκείμϑρον: οὐ ληϑὲσ' αὖρα ηὸ παντὶ ἐπε ἐχέν- 

ΕΣ χὰ ὄνον Τέου ὑτρχίθῃ ἐσυλλογσαμος μϑῳ ἔσο! ΑΕ ὸ ἰδυνα 

τον. οὐ μὴν δείμεναντοῦς ηὸ προτυϑέν εἰ ΨΡ̓ ηδ δὲ μηδενὶ πα, 

ηὸ )} Ττον Τί, ἐδεν: πρ ηδ ΕΓ, "οὕ δὲ οὐδιυύνοι γον. ὥς τί ἐδ 

οἷ) σ' ηὸ μηδεν ὑπταρχίν' οἱ λλδχὶ εἰ ἰηου ψάνοισ, "ὦ παρτὶ οὲ 

μηϑέσιῦτε! ὃ χερὶ ; χί Ρ ὑπσοίρ ΡΧΘ ὁ ἄ ὐπτοκοϑὼ τῇ Μη 

δενὶ πῷ μ᾽ ὑπάρχήν. ΕΖ “ποῦν Τὶ ὑπαρλέτω. ̓ἀβο δοη οὖν 
ἣὸ γ μηδενὶ τῷ θϑθμη (ὥς τοῖ γοῦ οὐ σὺ οἰδωνορν, οἰγεΐπεη 5 ἐ τινὲ 

Ἰῷ κα ὑπ᾿άοχάνἰαν δὲ ὑποτεθῇ τινὶ μὲ ὑποίρ χήν, του το Ἵ 



φῦρη, γε Ὁ δι ἐσὲ τῶ οἰ όμαγθς' »ποὶλὶ ὑγρκείϑὼω τὸ νὶ τῷ 

τ “ὐπούρ χνυτῳ σὲ γέ μηδενὶ ὑπαρχέτω. οὐἰνοίκη οὖν ηὸ ξ 
πῷ με ὶ ὑπούρ χέν"οὐἰλλοὶ προὺν Ἢ ἰ ὑπαδρχινὡστε ψάσος ηὸ 

»ρχερϑίνυῤδᾳευν! αὖρα τ΄ δ ηὁ ἐξ, ἑποοϑφ ὑτε δὲ ὶ παντὶ τῷ β΄ 

πὸ τὸ νδτρκείϑ παν ̓ ὑποίρλάν πγ μηδονδνοἐνοΐβαι ὅν 

"ὦ 7 Σ μηδενὲ τ Ρ δ ὑποῖρ χφνυρυ δὲ οἰδιυϊαηον. ὥςτρξληϑὲς νὸ 

μὴ “ποὶντῇ Σ ὑπανέρ χάνιφανερὸν ὅν σχὸ “ρὸν τὲς οἱ συλλοπίαμο! 

γένονη δγρὲ το μέσου γῇ ᾿ δ μούηοῖν 

ΠΈΡΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ: 

μοΐως δὲ (διὰ 7) ἐκέίρυ: κείδϑω »» ηὸ ΠῚ “πανὶ Τῷ ἽΝ μὴ ὑπ 

παϑέρχήμ' ο δ; “ποῦν 7). τὸ αὐα ὃΣ τιν! Ἰῷ γ ν οὐ χὐ ποῦ ρἐφεὶ «εἰ ἦν 

»υ» ἀδείθαηον, ψοσ , τοὶ ἐὶ ᾿ ὑπέρ χήν: ὡς τὸ ἐὐληϑές, 

η πεν τί ἐᾶν ὃ ὑ-ποτίθῃ μηδενὶ ὑποῖρ χήν, συλλογεαμιὸς μ᾿ 

ὅσοι, Ὁ ὁ οὐδιούρκρν οὐ δείκνυτοοι δὲ ηὐ 7 προτεϑίν. ἐὰν Ὁ τὸ 

ἐγάν Τύον ὑφρτεθν, τοῦῦ Τοῦ ἀσαο οἶσε ̓  ἐπε πρότερον. αἰρὶ 

προσ' ηὲ πινὶ ἐπτούρ χν, οὐ ληπτεέω καὶ υὑπαυϑίσίσ' Εἰ ̓ δ» "δ οὗ, 

μηδενὶ τῷ [αὶ οὐδὸν τον πῷ ξ' «ηὸ οΣ 2, “ποῖν "Τὴ ἐπ γ. εἰ οὐ 5 

»γζϑυ! ηα ῦδος, ὀλεϑυσοὺ εἶ τινὶ τῷ τ ὑποίρχνο τες δὲ δεν! 

τῷρ ὑπόρχᾷ ηὃ οἱ, ὁ ποκείϑω τίν; ὑπο οχν. «εἰληφϑῳ δὲ 

μοὺς γὸ γ- “στόν Τῇ “τῷ ν᾽ πάρ λον: γον οὐνείγιει ηὐ εἶ σεν! πῷ 

γ ὑπέρ χήν. εἰγλῆδεν; ὑπαπρλιν" ὡρτί ψαυσὰς γὸ τήν! τῷ β΄ 
ηὃ δ ὁ ὑπυέρχέν. ἐμὸν δὲ δηρτιθν παντὶ τῷ Ἢ ὑποίρχαν. δ ὁ, 

7 δεΐκνυτοι ηὃ προγεϑεένυὀλλὰ προς ηὸ μὴ πριψτὶ ὑπο χέν, 

αὐντη Ἄματέαι ἥ ἐςποϑεσές: -] ἐν ηὁ ρα παϑὲν “ΤΊ ἐπα ρ ιὺ ὡ γ 

χίνὶ τῷ «τὸ φ ὑπώρχέ τινὶ δὰ )' ᾿πουστο δὲ οὐκ ἐν. τε 
σὸς ἡουπον τ ὑπο ρ χήν εἰ αὐ εἐληθὲν μα πον ἐαν ἢ 

ὑνρτεθ, ΤΙ! ᾿ ὑπάρχφν, τοῦ ηἄσοι εἰ (Δ ἐπὶ τ Ἢ προφρηγδῥων: 
Φανερὸν οὖν ὅτι ἐν ἄς πασί τοῖς δος “122 οἰδιυγοσον οὐρά νω 

σμκοῖ σ᾽ηὸ οὐν τε κεῖ μϑρμομ ὐπρθέτέον: δῷ λον δὲ κοὺ ὅ τι ἐντῷ μέ 

σῷ ἀρ μιου Τῇ δώκνυτορέπτως ηὸ κοοτρεφουτρκῦμ. ποὺ ἐνῷ ἐοφί- 

ΝΜ κε 



τῶι ὁ ἑεν δύ Αὺ" Διαφέρᾳ δὲ ἡ εἰσ ηὃ οἱ δυυγοιυγῶν εἰπόδᾳ 

ξ,στῆσ' οὐπποδιφχ τεῆς, τῷ" “ϑένου ὃ βύ Λετρι ῥα οὐ ποῦ 
ΓΖ στὰ εἶσ’ δμολογούρδμον ψαϑδσ δὲ δεν τέκν αὐρχυτο Ὁ 
δμιολογουμϑῥων ούσφων οἱ λιεϑῶν - ᾿λαμβανσσι μδρ ὅν οἶκε 

ζξο τέροι διφοπροτοίσεις ὅμο Λοίεμδῳ εἰσ «εἰλλὴ μϑῳ, ὁξῶν ὁ ̓ 

συλλοηαμός. καὶ δὲ, μαι υϑῳ ὃ ὃν σούτων, μίοιν δὲ ίω οὐν τί 

φασίν 7.) συμησερείημάγοσ κοΐ ἐν 95, μϑῳ, ἐκ οὐνοίπιν [νώρ(- 

μὸν εἶν οἱ ηὸ συ μηπέροισμει, ςὶ σὲ προνππτο λαμ αν ψν ὡς ὕξιν, 
᾽ οὗ «ἔνϑῳ σὲ ,ἀἰνοιγίον εὖσ' ἐκ ὅ 4 δγα φέρ σὲ ἦ σιν φασι. 
ἢ εὐπόφασιν Εἶν οὐ ηὸ συ μησέροισμος ' ἐλλὸμοί ωὡσ' ἔχ σέο! 

ρὲ μφοῖν - ἀπτοαν δὲ ἡ δερυπεκῶν συ μησέραμνόμδρον, κοὺ δυο 
γῶ οἰδιωνοἰπτου διφχβησύται επρὺς γὸ δϑος στρ οὐδεν οἴστου, διφίε.- 
τίκοσ ὝΥ δγος ΑΝ οὐδ δρῶν, οὐκ ἐνντοι σ οὐντοῖσ δὲ χόμει- 

δὲν ὃ ̓στῶρ μϑῳ )ὲ ὁ 0 συλλοπίημόα ἐνπῷ πρωῖῳ λύμετι γύη- 

παρε, τὸ οὐ Ληϑὲς ἐστι ἠ ἐν μέσῳ ἢ ἐγτῷ ̓ἐδρ Ἰῳ:ηὸ μδῳ σερᾷ 

πακὸν ἐγτῷ μέσῳ" δὲ κου τη γϑθίκον, δ τῷ ἐρίῳ: ὄσαν διέῳ 

ἢ μέσῳ ἢ ὃ συλ πίαμεοσ ἀληθές, ἐν τῷ Ἂ “ἃ τῷ μέσῷ: το 

μὲὰῳ κατορόουτικεὶ ἀν χῳ δζ . τρί δὰ εερνπκά ἀμ πτῷ μέσῳ: ἐς 

σῷ Υ» δεδάγμδῥον ηὃ ὃς ξ μαδενεῖ ἢ μὴ παρτὶ τῷ καὶ διὼὶ ποῦ 

οὗ λόμμευπος- οὐκῶν ἡ ̓ μϑ ὑπαύθεσι: ἣν τλνὶ τῷ ιε ὑποίρ χήν 

πὸ ἃ νηὰ σὲ ) γἐλαμθάμετο' “χῷ μϑὺ ἃ απαν Τί ὶ ποῦ οχάν: "χῷ δὲ 

ἫΝ οὔδενι ἥχωσ δ» ἐ ἐτένεὉ συλλογτημοσ, κοὐ ῳ οἰδιύν νηοῦ ΕἿΣ 

9 δὰ ηὸ μέσον χβ μοιεἰ τὸ » τῷ μϑὰ αἴ πσραν τ, τῷ! δὲ ιῦ μα: 
δον; ὑπούρλον: ἫΣ Φανερὸν ἐ ἐκτουτων, ὅτι ἐδενὶ, τῷ δ᾽ ἼΞ 
ποίρχή υ ὃ οἷ Ὁ ὁ μοὶ 'ωσ’ δὲ μαὶ εἰ μὴ παντὶ, δέξο ὑποέρ- 

δν ηὃ δὶ μδρ δὴ υ-πόθεσισ, ὅν παντί ἐ ὑποίς έν : ὃ δὲ 93 

ἐλάμα γυτο Ἰῷ μῳ ἐς -σανηὶ τῷ δε ιὸ παντί! ποὺ εἰ 

σεου Τρκὸν αι μυμεένοι ἣσ ηὖ ον, κὐσουυ τώρ; Δὲ ὕσῶς γένῶ τ 

μέσον χῦ μια πτοία δεδείχρω γμὶ ὑπάρλον Ἰῷ ρα ἄ: ἡ “ὦ ὔμ 

εἰ Ἰοθεσὶς μήδιαν! ὑπκρχ .η5 ὟΣ πελαμοίνο πανὶ Ἰῷῶγ υ- 



πορχάν ἃ η ὃν ̓  “τῶν τὶ ἣ “τινὶ τῶν ἘΠῚ ὴ ἔσθ ηὃ εἐδαύγει- 

Ἔν οὐ τὸ ἐφφίγον δῷ μια εἶ ὸ ἃ (ΘΑ οὸ ρ᾽ πρὸντί σῷ Υ βιῷα 
νεῤ ἐκ χρυ τωνοτι εἰνγαί βίο ηὸ ος “Τὴν ἐπρὺ ὑπώρχ δ μοίως 

95) εἰ Ἵινὶ τῇ ληφ θείῃ ὑπαὶ ρλον ὃ "ἡ ἡ τ ἄ: 

ΠΕΡῚ τος ΔΕΥΤΈΡΟΥ ΣΧΗ ΜΑΤΟΣ: 

οἴλεν νὴ ἐν χῶ' μέσῳ λύκε διδείγρω ηὸ ἐξ ππκντὶ τρ Γ᾽ ὑπ 
ποίοχυὐκοῦν κἡ " μϑρ υἰηδϑεσίο ἢ ἦν, μῇ “ποὺν 7 ; πα β᾽ηὐ Ἢ ὑποῖρ 

Χέρ' εὐ Δυττοῦ δὲ γὸ οΣ “τῶν Τὶ ὶ γῳῦ γ σοὺ Ἢ πρὶν τὶ “πιῶ: 

οὑπως ὙΨ ἔσο ηὸ οἰδώνουτον." τούτο σὲ κε εἰ χῆμια. εἰ τὸ ᾶ 

“ποῦν 2 ἐδ γ' “Ἡρὰ νὰ “ποὶν πὲ τ (ὁμοίως δὲ νοὶ εἰ τιν δέ 

διάχ τοῦ ὑποῖρλον" εὐ μϑρ Υ̓Σ ὑπτδθεσίο ἦν μηδέν! τδὰ 

υὐιέρχειν «θλονπμιι δὲ τῦ ἃ "παντὶ τῷγ' μαὸ τ γ τινὶ 
τ΄ Ρ' «Εἰ δὲ ξερητικοσ' ὃ συλλογιημιοσ, ἡ ̓ μϑρ ἐσπύθεσίς νχὸ 

ὥ τινι ἐπῷ' ὑπέρ: εἰ Ἄμτοιν δῷ "Ὁ ηὸ ἃ μηδεγὶ Ἰῷ 7 
πὸ ἡ πσοῖν Τὶ Ἰῷ υζ. ὥςτι γόνοτοοι τὸ αἱ Δεμοι: "ἰοῦ εἰ μὴ εἕκο 
θύλου δ συλλοιομὸσ, οἰλλὰ νχῦ ος ν! ; Τῷ μ“- δύδφκ το μὴ 

ὑπέρχῳ, εἰσιυύτε ὐπτέθεσίς μϑῳὶ )ὲ παντὶ ἰῷ ιἰ πο 

ὑπάρχῳν ̓ εἰ Ἀυσπτοα δὲ αὶ ἃ μησεμιὶ Ἰῷ γ' ""ρὸ πὸ } Τίνι! “Τῷ 

β΄ οὕχως Ὁ Ὁ Ἔ " ηρῶτον αῇ Αθμμαῖγ' 
ΡΈΡΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΣΧΉΜΑΤΟΣ: 

λιν ἐντῷτ' λόμετι διϑεχθω ἃ “πον χὲ σῷ! τὲ ὑπώρχ' 

δ κοῦν ἡ μδρ ἐηρϑθέσίς ἢ Ἷ μὴ πο ρ Τὸ τῷις ηὐ κα υἱοί ρ χήν: εἰ -- 

ΜΗ Σ; δὲ ηὸ γ πον τὲ τῷ υα "οὐ αὶ ἄς παντὶ τῷ γ ὅτως γν 

7 τ οὐδειύοιντθνοτο το δὲ ηὺ οἱ λῦ μοι ὠσουν τως δὲ μος εἰ ἐπὶ 

χίνὸσ' ἡ οἰγόδιᾳξισοὴ μϑ » ὑπσῦθεσισ ὑσσρμηδεν τῷ β᾽ ηὁ ἃ 

ὑὑποῖρ χήν. Λιοπτευι ὃς τὸ Κ τιψὶ τῷ δ “ρὦ τὸ ἃ πον! ἡ τῳ τ΄. 
ε,5 ΠῚ ΤΗΝ ὄ συλλοτλομος, ὑγῤθεσὶν ιϑῳ η οζ΄ τινὶ πῶυ ᾿ 

πο χήν ἄληπτοα δὲν γ «τῷ ϑυϑ ἐξ, μηδενὶ. ἔχ ὃ ΟἹ εκ τί: 

οὐ Ὁ δὲ τὸ μέσον λθμα. δ μοίωσ' δὲ κοὐ εἰ μὴ κοιϑῦλου καὶ οὐτὲ 

δάξις. οἰ πσύθεσὶς μδῳ δ» ἐσυζ, “πον τῷ υἱ ηὐ ἃ “ ὑπὸ ̓  χήν' ἐξ ο 

Μ ΕΤῚΙ 



ἘπῚ 

Ἄν ττοῦ ὃ ηὸ γ ΤῸ μϑῳ δ ὃ μηδον) δ Τὴν νηοηοῦ ὃ ηὐ μέσον 
οἤμουφάνε ὃν ὅτι δγα ἢ Ἢ οὐ ὅρων ὄν δῴκτοΐδ ἔξε ϑάκνυ 
νῷ ἢ προθλημοίπων ἵ φκοςον (Δ δεοὶ ΤΩ οὐδιυνοσζον μοίως , 

ἔσεαι πρὸ δφοτιχ, οντῶν ἢ Τ᾿ συλλογιημῶν εἰ εἰς οἰδαύμειηον ἐ ἀπατ 
γεν ὄν» θλη μεμκένοι εὅὔροις, τοῦ,  οἰνηκφιμί νη πρό τοσὶ ὧν 
τῷ συμσπεράσημου τί λθοβϑν»γένον! οἱ οὐὐ ΤῸ Ὶ συλλοῇαγμοι, 

Ῥίς δϑυὲ Ἰῆς εἰν τιερυφῆς: ὡφτυλθὺν ἔλοιϑῳ "ἡ τοῦ δῴ μαστοῦ! «δ 

ὧν ἔσο ἐίκαιρον. δϑλλδνὸ ὉΤῈ "πρὸν προθλημιοι διεμεγοῦ! κατάμι 
Φοτίέρβι ηοὺς ἡρόπους, “γιατ το δὼ μοίηου δι δφι κε σερι 

οὔκ. ἐνδέγυτοῦν γοοέφεϑο ηὃν ἐχέρον τῶ ὑτίου" 
ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΕΞ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙζαῶν. 

ν»ρίωδὲ λόμουτι σὲὴν δξ ἀντηίφμθῥων προτοίσυῶν συ λογά 
σριὥϑλερι ἐν πποίφέκ την ὦ δ᾿ ίσοι Φανερον. λέ γὉ 6 δὲ εἰν τί 4 

μδύαισ προτοῦ Εἰνου!, ἐκατο μ ΓΘ λέξιν; Τιῆϊα δ οἷον γὸ δὲν 

τὸν! ἐδον νον ω “αρῖν Τί τῷ εἱ παν τὴ οι γὸ τινὶ, ὑδερί. " 

ηὃ τινὶ τῷ οὐ πινΐ. κουποῦ ΛΗθφαν δὲ ΧΩ ηὸ αὶ Τήν! ἐπὶ οὐ τινὶ 
κα τος Ὁ λέξινεἀνχίκεἶ] μόγοννγού Τῶν δένειντίας μκ τῶν κοῦ 

Ἢ ΠΣ ἐν Σ, δρ᾽ μηϑονὲ ἐπορχ' οἱ ον ηδ ηπᾶ οὗ ἐπσισίμον εἷ- 

Ρ "1 σον δοήοιν, (ρ) ἀοδε μεσ εἶνΊ ασουδείοιν τὸς ὃ δ αὐγαν οὐ μ 

τρκήρϑρατ: ἐμ μ᾽ ὧν θεῖ αἴ ἀόματη ὑκ ὅ3η δβ υὑπικάμῇ 7ρο 

χοόστ συλλοπίσμος, ὄχι καουτορ οὐ Τί ὅτι ἀηρφουτηξ΄. "Χοτοῦ 

Φατιξ εἴ δ ἐμφοτέ κατοζατηκας δῶ εἰν Ἰτοὸὶς Προ-: 

πεῤσὶς"αἱ δεξν χεκείμϑμαι.. Φασὶς "οἷ εἰστόφοι δες. " ΘΈρ 7)" 

"δο δὲ ὅτι σή μϑῷ εἰν σοί εἴ μανοῦ ηὃ οὐὐ ηὸ τῶ οὐὐτοῦ ὑ ἔκουτη γϑ 

οὗσὲ δι ἀπσὰ ρυδὺ του δθν οὐ πρώτῳ χήμοτι μέσο, ̓ λίγε 
σός [ς ἰτοῦ μεβοῖν ερέλλέ κείνου μδμ οἴλλο οὐπατὸ ρνέϊτου. «οὐ τὰ 
δὲ ἐἴλλου Κα Τῇ γϑ βξίΤο . "οὗτοί δὲ ἐΐε ἀν τέκν τοῦ: 

ΡΕΡΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΈΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ: 

νδὲ Θοϊ μέσῳ ἀϑμιο..7} δι ἐμ Πρ ῥγικάρδμων, δ ἐκ ἢ! ἢ ἐναντίως 

ἐνδέ χ)εένε σψλλο[ιημονιξςω ὴ εἰ [αϑ" μὲν ἐφοῦ ἃ οἱ ἐἐπϑςτέ 



με, ἐφῇ εἴ δι τ" εἰ δὰ “πᾶ σοῖν ὑπιρεέμον ασουδεόίαιν ἔλαβε ὅν 

μηδεμίαν," ἀπῷ β' "απεν τὴ ὑπποέο (Δ τῷ ὃ δωσε τὸ ι 

πῷτγ ̓ὐϑονὶ δε μίᾳ ἀραἐπισάμη, ὑπάσημιν ὕβημιὁ ὁ μοὶ ὃ δι εἰ 

ρναι λαβὼν ασον δοῤαιν, Τ ̓ ἰαῬοῶ μΗ ὁ ασου δουῤειν ἐ λαιβευτῷ 

ἐδώ παντὲ ηὸ ἀ. τῷ δ κὐδον μὰ ὥρτοῦ τῆς ἐπισήμου. ὑκὲ σροι 

ἐπεςση μη (Δ εἰ ηὐ μδὰ Γὶ “φψαν Τὶ ηὐ ἐδ" πῷ δ μηδὲν 2: δὲ ηὸ 

μδὺ τὸ ἐπίςη μῃ,ηὸ δὲ Ε ἜΕΉλο ἑππόλενψισιούδε μίαν 

ΤᾺ, ἐσιςή μην ὁποῦ λημν μωρῶν, ληφέτινα Ἵ πιρῆ μὴρ εἰ 

νοΐ ὑπόλωψιν: δ αφέρᾳ σὲ “χγ) τρί Ἀο,, τῷ ἐπὶ δὴν δ ἼΩΝ οἐν 

σίϑρεφε ϑοζ πρότερον μὴῳ ΥΡ πρὸς γί ιἷ- νὰ! δὲ πρὸς τῷ 
γ΄. νὲ κκρτορζῷ ας Τηκόν: , ποὺ ἑαυ ὁ δὲ μὴ κοθόἈου ̓  ὑτέρα προ π 

πρῶσὲς υὐσουύ τως" οἷ ἐ Ὁ πὸ μέσον ἐςᾷν. ̓ἀνποθωτέρου μϑρ,. εἰ 

ποφ, ατικὼς λέπτοικάτος ϑεετέρου δὲ, καυσοξς οετικιῶς ὦ ὡς 

τἰνδεχετεοι τὸ ἀντεκεί μενοι ππεραύνεαϑο. πλίω οὐκ, ἀεὶ. οὐ 

δὲ τανάν τῶν: "ἰλλξαν οὗὑτως ἔχψ σοὶ κἱ τὸ ηὸ μέσον, ὧττ᾽ Ἶ τοῖν χοξ 

εἰναι ὅλον πρὸς μεροσ: ἄλλως δὲ ἰδουγάηον: εοὔὗ ΧΕ ἐσὸν τοί! 

δον μι σ' οὐὐ προτοέσείσ', οὔτε ἐνωνχέο, ἐτοὸν τικεΐ Διφν οἱ: 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ: 

Ἐν δὲ τῷ Ῥίτῳ δ μιοι ΤΆ (ιατουφαι τικὸς υϑὼ συλλοπέημοσ, οὐ - 

δώποτῆσοοι ἐξ εἰν τεκειμένων προτοέσφων δεοὶ Τίω προέρεμέ 

γίωυ οὐ πέων, κοὐ ἐπ “Τῷ πρώτου λδιμευτον: ἀπποφατικον δεῖ ἽΝ 

σοί συ λλογίαγον, κρὰ (καθόλου νρὺ μὴ ἰεκϑοόλου ΟΝ Ὁ ἐῥῶν ὃν -- 

Τῶν: ἐξὼ γῬῈ ἐσπηςῆ μὴ ἰφοῦ κα εἰαιβικ σὲ, ἐφ ἐ.εἰ οὖν 

λαῖβοι ταῦσοιν ἰαπρικίω ἐπερή μίωμκοὺ μηδεμία ἰαῬιν κίω 

ἐσπέςξημην, δι “ποῖν" Τί Σ τῳ! ἃ ὀληφε: "οὐ ἠδὲ τδενὶ ̓ ὥντῆσοοι 

τὸν ἐπιφή με: ἌἜΞἘ.Ε ὁμοίως ὁ κοὦ ἐὰν μὴ καθολῦ ληττ 
φϑν καὶ τς πρότασις εἰγρέϑιή τιεἰαβικης ἐπιρήμη, το ποῖ- 

λιν μηδ μίοιἸαῖβιί ὁ ἐπισήμῳ, συμξαίνά ἐ ἐπήσμην χίνοὶ 

μὴ εἰν οι ἐπεςημϑρ «εἰσὶ σὲνκοιθολου φὼν μδῳ λον μρρνος 



μέγων ἐναν Τέ οι οὔ προγρεσει' εἶ δὲ οι μέρᾳ ὰ ΚΓ ΒΥΣΙΣ εἰνῆε- 

κεῤμμέν οὐ!» διέ δὲ κ απεογοεῖν ὁ το ἐνδύχιτοι μ ὕσωε τὸ ἀνπσκεί 

μανοῦ λαμβανῳν, τέο ὄπομέν: τατάσοιν ὑπίφηίμεν, ασοῦ ὅδ 

ον Εἰ βουλν ϑιοῦ ππί λιν ἦδεμίανὶ ἢ Τῇ οἱ μὴ ὁ ασου είν, ὁ“ΠῈρ ουῖς 

ἐἴωϑε λαινϑοίνφν. ὕξε σὲ πρὸ δυάλλων σβωστη μούτων συλλοτέτ' 

σρίσιϑ θάτερον" ἢ ποὺς οὖσ ἐν τοπὶκοῖσέ λέχη λαθένε ἐπεὶ σὲ 

ὑμὰ κουτορςἢ οεἴσφων οἱ εἰν τιϑέσεῖς αγόσ, ἐξα γὼ ὡσ συμρβούμᾳ 

τοὶ εὐνντηικείμδῳ α λαιμιβοίνφν.ἢ “ποῖν Τὸ ποὺ μοδενὶοὴ πον τὸ ἫΣ 

μη πορτὶ, ὴ τινδρὺ μηδὲν: μοὺ Τοῦ εἰμτὲσρένος ἐσὲ ἤβορων: 

μος τ τς ΙΓ “σῷ δὶ μηδενὶ ἢ τῷ γ' παι πρὶ δὲ μΓ 

μηδενὶ. αὶ τῷ μᾶν, “πανὶ ἐπα δι, μὴ “πον ποὺ πολιν πυνῦ 

εἰνγιερέψου ἰκατοῦ τουσ' ϑροισι ὁμοίως οἱ κοὺ ἐ ἐπί ἡ τον “ρίον 

λό μιοιγοσιαὔοτε (δ ουνέρον, ὁσοι χὺ σ᾽ τὰ νοῦ ὄν γρίοις ς δϑ μεισίν ὧν 

δέλυτοοι δγοι ΝΗ οὐνΤικφμιένων προτούσίαων γλυΐϑο συλλογέπ 
σόν. ανεφὸν ἤτενοὺ ἐκ ψανεἰῶν, ἔ σαν εἐληϑὲς συλλογγέσοις- 

αϑν' ἐαιϑοτσερ ἐἰρυτοιι πρότερον εἐκσὲ ΟΙΟΥΝ ον ικει μέμουν, 

οὐκ ἰ σχνεῦε ΤΣ ἐνανγίος ὁ συλλογλαμιος γένετο Τα παρ ἀδζμος 

7,. οἷον εἰ ἐ «ἦν ἀφριθον, μὴ εἰνουι οἱ οιθν εἰ [ζοδον,μὴ ζῷον: δύο 

ηὐ ὁ ἀγγιφοζσεοος εἶναι " συλλογδομιῦ " "οὗ πσὶσ ̓ὑποκφμέ 
γουσ'οροισ, ἢ ἐβονι οὐὐπΣθυσ' Εἰν οἱν: εἰ ηὸρ υϑὺ, ὁλὸν : ὐν!, μέρος: 

δόλον δὲ κοὶ 41μἐνυτδισ' “προ ρυολοσομοῖ ο οὐθὲν κωλυύφγίνε τὰ 

τῆτυτοϑέσεντίω αἰ, φοισὶνοοἱ ογεἰ ἐσψ'πόοι ἤρου μὴ Εν οὐ 

ππρρμῆον. ἐκὴ Ῥὐντικά μ᾽ προτοίσίων ἐνανίος ἰὠ ὁ ̓ συϑλοί; 

σμότιέων ἦν λοζζοις γ οι {ρίο, ἴσο τὴ! ιἰγρϑέσε δ ἀντίφασιο. 

λέ δὲ κουτρόνοίνν δ, οὕτω μϑῳ οὐκ ἴσῃ ἐνανί οι, συμαπέραινοῦ 

δ ἀξ έμοσ συλλογίημοῦ,. ὥρτο Εἰνοι! ηὸ συ μπσέροιημαι, πὸ 

μὴ ὃν ἀκοθὸν, ἀτοεθον. ἢ ἀλλότι τοϊοῦτον "ἐδ μὴ ΤΟΣ [ἢ 

πρότασὲς Τοίαυ τα Λεφθῇ. οἷον “πον ζῶον. εἶναι λικοβ, 

καὶ μὲ θυκόμ: ηὸν δὲ εἴγθρωπον ζωοβδ. «οὐ λ ἢ τ ὐρής- τῇ 

βέϊν δέ πίω εἰνγ! ασὶν ε οἷον, 951, “πῶσοι ἐπίσημα ὑ'πὸ “' 



λυ μοῦ οὐ ̓χυπτέλνψις ὅτο λαρέν δτὶ ἡ ἰαηφικυ ἐπιρή 

μημϑῳ ὕδην, οὐδειμίου σὲ ὑππύλυψις. ὦνπερ οἱ ἐλεῇλο! π΄ τ- 

γομ τοί. ἢ ξικ δῴο συλλο γαμῶν ὡςτί λάμα ἐναντία, καιτῦλέ 

θφαιν τοὶ ἐἰλη μμμέμα, ἐκδην αἰϊομῬοπον, ̓  Ἵν καϑυίσερ 

ζΉΤΡΡΙ πρό τε ρον: 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΕΝ Αρχῃι ΑἸΤΕΙΣΘΑΙ- 

Τὸ δὲ ἐν οὐ ρχῇ Ῥ αὐτειαν" Δλαμράνφν, ὅξερμϑῳ ὡς ἐνγμύφλαιθᾶν 

ἐν τῷ μη Σ ἀηρδιφκνυνο ηὺ προκεί μένον. "Ἶζηο δὶ ἐπεσυμρβολνᾳ 

᾿πολλει ῶς' ΔΔρόδλωσ μη συλλογέζι "ἡ "ἡ εἰ ἰ διἀμωροτέβ «ἡ ᾿ 

ἡ μοὶ ΚΣ ὠπώςων "ἡ εἰδικ ἢ Ῥυτέῤ  τὸπρότε δ; β' ἰδοὐηδάξις ἐ ἐκ χ 

συτύρων τί δι προπίρωμ᾽ ΠῚ "Τότων μ ὁ ἐν ἐδέν χεζηὺ αὐ πτεῖ- 

δ) ηὃ ἐξ ἐἐρ χϑοοὐλλὲ πολτοὶ μδῷ δεοιῦ ἥβ σέφυκε νωοα δεῶν, 

πὸ δὲ άλλων. αὐ ΠῚ δ οἐρ λοί, δυξουν το δυὐχὸ τοὸς ἰρχαο δὶ 

ἀλλῶν τοῖν η μὴ ηὸ δυούν χοῦ [πωσὸν, δεξουυ ν “τὶς ς ὑπή χίρν δά 

κρυνα τό »γύ χεοΞ Τεῖ τοῦὶ ηὃ ἐξ οἐραϑτ» 7). δέχ} μὰ Γοὐσωρηρν: 

ὥετιθθυς οὐξιώσρα ηὃ προκεί μένον: ἐνδέίχα τοῦ! δὲ " μεταβείν 

σοὺς ἐπόδλλα Πα, ἢ πεφυκότων δι ίε εἴνοον δείκνυαθς, δος 
Ἰζτων ὠποδφκνύν κα ηϑ ἰξοέρ χες: ὍΝ ὃν εἰηὸ ϑάκνύοι "πσ διε 

“Τῶ δὶ "πὸ ὃ ̓ δυο “τῶ 7» "Ἰδὲ “ πεφυκον εἴν λείκνυαϑς, δγε: 12 
δὲ: εἐσυμβαῖν4 δ ουὺ ηὸ δυζουυττο ηδ οὗ ὁ δφκνύνω7ι ὅ τω σιγχαῦ 

ζομενεςῦ τ ρποὶ ασὶν οὗ τοῖν πὸ φυολλήλους οἱ ὅμενοι γράφ. 
“ανϑηνοισί ἥ» οὐ ηοὶ ἑουυνζουσ' τοϊοῶ ταιλοι μβανοντες: ἃ ἐλ 

δ ον τῇ εποδῶξαι μὴ καὶ ὅσ᾽ Ἢ πρὸ ρουμήλων: ὥς τῇ σχοῖς οἴω σὰ 

λοπζομδμοιασυμβαίνά, ἐκοςον λέν εἰνοι, εἶ ὅν ὕκασον οὔ 

τῶ δάταθεν ἐσάι, δου "τῶ Γ᾿ ὡςὸν. ὑπέρ αἰ διυύανζον. εἰ ὃ] τιν 

οὐδ μου ὄντος στῇ ὸ αὶ ἱπποέρλ τ γ᾽ .ὁμοι ως δὲ κοὺ ὃ Ὁ-- 

ΤΙ ὦ ὁΣ πῷ οἱ αὐτοῖο τ γ; ὑπέρ ηὁ οΣ, οὔππῳ δῷ δὰ 

“ρῥηὸ ἐν "οἶδα οὐ τε τοῦς: οὐ οσχρδκι εἐγρδιώκνυσί δ λον ᾿ οὐγρύ 

ὅδην οἱ ἀήλᾳ ᾿ ἀποδείξεως, ὁ ὁ (μοι ὡσ  δελλείμδμρίηδις πρὸς πὸ 

ἡ), οὑτῶς ἔχ, ὥντῇ τανηὸν ἕνα! καὶ δάλον ὃχὲ ν τὶερέ τ΄ 



Φοισιν ὑποίρχά, ϑέτερον ϑυ τίρῳ, "δὲν ἀρᾷ οὐ τεῖ τοῖν. (ἃ 
δ ὀὐδ7 1ῷ δὶ ἡ α ες ὑποέρλᾳ, δυξγκεί μῶν διάῴκνύοι, εἰ ᾿λὑΤιςρέφᾳ. 

νι δὲ γυηοκωλύφ, ἀγλῦχ ̓ Ῥόπσον" εἰ: δρυΐ προ ο"ὸ θριμέ 
γον δ ἼΡ]0: «οἷ οἰνισίερί φει. δὰ τριῶν ὁ σού "χω κὸν εἰ γὸ β᾽ 
τῷ Ε λάμβανοι ὑποὶ ρχάν, ὁ ὁμοίως ἀδαλον ὃν νὴ εἰ ηὸ ἐς οἵ πῷγ, 

οὔτσω ηὃ ἘΩΣ οἱ τεξ τοί "ἀλλοῦκ, οὐ λαχνυσὶρἐοὶρ ταῦ 
ηὸρ βηὺ ὃς "ἢ ΤΗΝ "ἢ Τηὸ εἰντιερέφαν κα τὐζισταθε ηδ δὲ πτῷ Ρ᾽,}0ῦ ὁ 

οὐ ρχῆς αὐ τεΐ τοῦ δυοὶ πίω αὐ τίω οὐ γέανιηδκὶ ἰξ οἐρχβσπὸ δ 

νύ Τοῦ! ΠΡΟ τερον ἀρ ι ἡμῶν, δ»γχὲ γὰ δ ξουυ γον! διφμν αν συν ἢ μὲ 

εδγουν γου δύρλον, εἰ εἰν ὕὅξευδέν ἀρχῇ αὐτοί ῶν ον δεκῦ 072 δφκνύ 

νοι, τ μη! δϑοιῶ Ἂν δῷ λον. 291} δε ,ηὺ μη ἡ Δφανύναιν, ὑγαντὲ 
μοίων ἀδῴλων ὃν χων το δφανυ μέν νὴ δῇ διεϊκνυτορνϊηὸ τῶν 
τοῦ γαῖ᾽ οὐὐ τ ἢ τῷ, τεὸν ηο᾽ σ’ οὐῦ δὲς ὑποέρχέν, ὃν μδῳ τῷ 
μέσῳ χω (μοι 2} "ἢ Ῥίϊῳ ῳ,ἐμφοχέφοᾶν ἐγσέλο!ηο ὁ μοὶ οὐ ἐνοῖρ 

Χϑ αὐτείαϑοις οἱ δὲ κατα γορμκῷ, συλλοπίαμῷ ἐντε τῷ τ' καὶ 

“τῷ εὖ: ἀνσοφφοιτηκῶς δὲ, ὁ τοῖν πὸ οὐ τοῦ εὐπτὺ “ΤΩ οὐὖ “12 οὶς 

οὐχὺ μοί ὡς ἀμῷ» Τέροι οἱἦ προνοέσειε: αὐσουύωσ' δὲ (Δὲν πῷ' 
μέσῳ: νος ηδ μὴ ἐἐντιερί 4νγισ' ὄροισ ἰεουτοὶ ηοισὶ οἐ δῷ οἱ. 

Ἐς συλλοηαμοιο ͵ ὄξεσὲ κα ἐ ἐν ΟΣ ( οὐ σεν ὧδ᾽ ἐν μδ τοῦτο οἷ 

νχσοδιείξεσί, τοῦ και τοῦ Ἀήθενοιν οὕτωσ' ἔχουτο “ἐμ δὲ Ῥῆς σγαι- 

λει τηκοῖς, τοῦ κρετοῦ δύ ξαν- 
ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΜΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ̓ΤΟ. 

Το 0 δὲ μὴ ΠῚ ὁ φου 2. σὺ μιβαιόνάν ηὀψάδον.ὃ γρλλυίκις ἐντὶ δ λύ 

᾿ εἰωϑομ λέν: πρῶ μα ὅξην ἐνηὴ εἰς αὶ ἀδεύ εε τὴ συλλοπίημὶ : 

ὁποῦ πρὸ οὐ τίφεισιν ἡ ἐγύώρυ:. ̓ ἐδώκνυρπῇ εἰς τὸ οἰδυώατν: 

ὅστε μὴ οὐντφίο, τιοὐρᾶ ηδ οὐ "πρὸ ῥεῖ, ΧΩ υὐ 2λοὸ ψσύς 

τὐοτέθη "Ἢ “πρὶ τερούτὴντῇ δάκνυζομοἐλ χίϑησὶ πδ ἀνπῖφα 

οἷν ἄχοδὲ 7 ὃ τοῖν αἰγοα φεθῃ, τιδφυπικῶσ δὰ ἃ (ΙΓ, οὐκ, 

ὅδ εἰ πεῖν τ οὐ πρραν πὸ (με μένον πλιόη ψς ὑὁσυλ- 

λογλσμιός φηδὰ δ μήητῳ ῥοῦ Ἰηο γένεϑϑησ γι λέγομ, τον ὀνου ρὲ 



Ξ 

θένχον τούσουν μηδὲν ἡ “ον πσέραόνητοίᾳ ὁ συλλονγιομὀνοὺ πῇ 
οὐκ ὕξιν ἐγημῖσ δφατεκοι' οἰνομρεθείσηι σὴν τῆς θέσεως, ὁδδ 

πρὸς τοι τέων ἔστω συλλοηημός, "αν φρὸν ἐν ὅτε ν ποῖ» εἰςηὸ 

εἰ δυϑ) φηον λέγ γὐ μη παρα ὁ οι το διύτοῦν οἱ οὕτως ἴ χε προτηὺ 

ἰδ ευτϑ ἡδβοῤρχῆε ὑπρϑεσίο,ὕντε ουὐσάτ οι μι σ᾽ ταῦτ, ἐσὶν 

ον συμθαίνφν γὸ ἰδεῶν μδι δὲν φανερώτεῤ Ῥόποι 3: 
67.) ἐμῇ πὸ ροὶ πίω ὑπαύϑεσιν ὄνου ηὐ ψάῦδος ὅταν εἰ εὖτὸ που- 

“ποϑέίσεως οὐσέούοι πος ἀοὐτὸ ἡ μέσων ρον ηδ αἰδαυλοιηον ὁ ϑ 

συλλογέσμιος, ὡνισέρ εἰ ρητορειὺ ἐν “τοῖς Ῥ΄ΤΡΑΟΙ ςνηὸ δηϑδῤούτν 

οΥ ὡς οσέον σιϑένοι, »υ  ὕξν: οὐον εἰ βουλόμϑιρος δέ ξιωὺ- 

τί ἀσύ μμλίβος ἡ δυο μεῖῬοσ᾽, ἐπσελφροι ηὸν Ζήνωνος λόλὴν δᾷ 

μυυγου,ὡς οὐκ ἐ σ᾽ ἐκ τνέϊ ϑυφυμοῦ εἰς γοῦ γο οἱ ποῦ τὰ] οὐ οἰ διυύ ονον- 

οὐδωμῶς Υν οὐδε μι σίρε στ τ ψῦδοσ' τῇ Φεἰσευ τῇ 

δξοἰρ χίσελλοσ σὲ Ῥο-ποφεἰσοωελισ μδ ἃ ἐξα »ὐἰδούκον τῇ 

εἱπσοϑέσει" μὴ ̓ μϑρ τοι δεξκείνίω συμιβικόνοι» ΟΣ» ἰῃῳρᾶ 

τς (ϑορκοὶ ἐπὶ ἢ ἄνω ( ς ἐσπβληὺ [ιοὔχω λουμιθαμον" 12 ηϑ σίας 

“(ἀς' ιοἱ ον εἰ ηὸ οἱ τῳ υἷ κᾶτον ὑπσοίο λον: ἡ δὲ ιὰ χα δ. οὐδὲ 

τῷδ. τονῦηο δὲ ἀηδῦδος, ηδγὸυς τῷ ἃ ὑπώρχάν εἰ δὲ ἐ 

φ ατρεϑύνηος ον! ἄν μειδὸν ἡ ῆον ὑπο οχ! δ αἰ γνν οἰρθγὸ 

Ὗ τῷ δ᾽ οὐκ ἂν εἶν τὸ ψῦδος διε πίω δβοἱ ρ χῆς ὑπτόϑεσίν ἢ "" 

πρῦλιν εἰ χῇσ' ἐπὶ ηὐ ἄνω λουμξείνοι ηὃ δέρυε λές" οὕ Εἰ ηὃ μὴ 

δὲ τιδ τς αφ' ἃ αὐτο τῷτ οὐΐ, οἰ δοσ δὲ ἐτη τὸ ἡ ποῖρ χάν 

τῷ ἃ ηἢ τ ποῦ γὴν. οὕτως οὐδὲν δὰ ὑ"ῆον ἐἰ εἰ ηὉ οἰδυαον, οἱν οἱ 

ριϑείσης “τῆς οξ οὐρχῆς υὑπτοϑέσεως" ἀλλο λέ; Ϊ προφηρισ' ἐξ ἀρ 

νὸς δ ροϊσ' σευ ας πτέβν τὸ ἀἰδαύγουτον. οὕτως ἮΝ ζσυζ δγοὲ τίρ αὶ 

“πόϑεσίν" οἷ, ω ἐπὶ υϑῳ ηὸ κάτω ̓Ααιμβεμον τεηδστιρελε, πρ ῥὶ 

ηὃν κατη ϑρύ μενον ὃ τως ̓κὶ ἀδυύτων 5 ἀΠΉ Χ' ὑπϑ' 

χν, οὐφαιεριϑένι η01 εξ ἐκξφοι, γοαψιῦδο ἐπὶ ὃ ηὁ ἄνω, καθ 

κορν]δρείτο: “εἰὴ τῷις μηῤϊορᾶες. ὑποίρχ εοὐφαερεϑέντ' 

72 ΓΝ ἐχ τ} ἔξοζῃ ἢ Σ οἰδιμυουλλ ὃ μοὶ ὃ δ νὴ εἰ σε ρη τ. συϑλο- 



“μὼρ ὄντων, φανέρον οὖν τί χῷ ἀδιωοΐηου μὴ πρὸς Ὥδὶσ' ὀξ 

οὐρλῆσδ ροισ ὄντος, ὕ παρα τίω ϑέσίγ συ μβοινφηδη δὔδυ.ἢ 
οὺυ ͵ δοῦτωσ' ἐεὶ δυο τί ἐππόϑυσὲν ἔφυν! ηϑ ψάωςὴ ὯΝ« δ εἰ μὴ τῶ 

ιῷ εὐ λλοί τῷ κὰ ΠΕ ΤΉ9} ηὸ ος ὑπωρχέν' νῚὉ οἱξ χα τύ Γι κού του 

ῶ τι Ἅ ( οὕτως μένα πὸ ἀδειοηον. ὁμοί ὡς δειὴ ὦ ἐσὲ ὁ ἄνω 

λομιδανομτι ηοισ' ἡ ρϑισ: ὠ,τόπει "ἡ ὄνηος Δ μη ὀμτοῦ Του 

συμβαίν τὸ ἀδεώαιηον, ΠΣ δὲν εἶς παρουτίω οὐσὲν.ἢ ηὐ μηὶ ὃν 

τος τούτου, μηϑὲν ἡηϊον γένεαθς ηὃ γψιῦδος, οὐλούτωσ Ληπ 
στον ὐσάλλν “αἰ ϑεμίνου συμιδ αὐ μᾷν ηὦ ὁ ἀδιήεεντον. ἐλλῦτον 

εἰφαεριϑύντοστούπον δυο δὰ Λοι πσῶνπροτούσέων ηὃ οὐὐηὺ 

ταύροόγυτοῦι οὐδιυυ, μῆτν. ἐπε: ὺ αὐτό ψύδοσ συμροόνᾳν 
δυὰ τλφόνων ἑπποθέσιων, οὐδὲν ἴσωσ ἰποπον. οἱ 9 ηὁ τοὺς πᾶ 

φαιλλύλοισ σι μυπόττενυιοὺ εἰμείζων ὕξν καὶ ἐν σὸς “τῆς νοὸς: 

"οὐ Εἰ 9  Ῥίγωνον ἐλεὶ “πλείουσ ὀρϑοὶς δυοῖ ̓- 

ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΥ ὙΕΥΔΟΥ͂Σ: 

ὁ δέ ψωδας Ἀόγοσ, γένετο! παρα πρώγν, {δυο ἣ ἐκ ΝΥ 

δύο προτούσεων, ̓  ὁ ἐκ τολῴονων παρὲς ὕξεσυλλογέ μόνε ιϑρΐ ἦν 

ἐκ ΟΝ δύο τούτων, ἀνοίπεντέω καὶ ἑτέραν, ἢ ποὺ ἀμφοτέρανεῖ 
μαῤψθυ δες, ὀξαλληϑών δεῦκ ἦν Μά δς συλλο γισμδσιε δι 

ταλήόνων. οἷον ηὁ “ δε δὲ εν τούτου δὲ, δυο; β Δ ῖ ζ 5, Ξ 

τούτων, οὐ ς ὑπανωη δος. πσοιροῖ γῦπο ὁλογος ηἃ 

ἜΩ ζιρὸ ποῖ αυἰκείνοον περαένε τού ὦν τέ πουρξκείνοοια 

7 ἡ συμθαόνᾳ 5 συ μτσέροιαμοι δι 70 ) ψώς: 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΜΗ ΚΑΤΑΣΥΛΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ: 

πρὸσ' δὲ τὸ μὴ ἰκατασωλλογέζεαθς παρατηρη τέον. ὑ τοῖν ο Ἢ 
ἮΝ ὮΝ συμησερκημιοίτων ἐρωᾷ η9 νὰν λοκόνϑπσῶς μῃ ἰ δοθῇ ὅς 

ηὉ οὐὐ Ὁ ὧν τοῖα σ' πβοτοέσεσιν. ἐπε δάπες ἔχεν ὃ 072 εἶνϑν μέτ- 

σου συλλογεομόσ' οὐ γένετο: μέσον δ, » πλεονάκις Λε)9 

(λεμον: πῶς σὲ διέ; πρὸσ ἕκασον συμαίραημαι τηρν" η μέ 
σον φανέρϑυ ἐκ γου εἰδένουν ναθίον ἐν ἑκάςω, χἰμαϊελείκνυ τ 



ς- 

αρξ4᾽ »ῦτο ἐμᾶς οὐ, λήσί). δγοὶ οὐ εἰδέρου σχῶτ ὑπέλομθῳ ᾿ 

λοίον. "65 δδσέρ φυλείδεδον πα ραπίλλομθῳ ἀπρκεινομίῇ, 

αὐγουν το δά ῥύντος πειφοῦιββ" λαινϑοΐνφνιηοῦγο: ὃ ἔφοζη πρθν 

μϑυ οἷν τοὶ συμ’πέ τώρ μὴ ΠΡ συλλο ζἹ οὐὐ εἶ λῃμυμῖν. 

"ἢ Ἢ εἰν βιαίων ἀδολα θἰησιν ότι δ ἰαν μιὴ τοὺ ὁ σύρύευςοωϊᾷ 
οὐδοτι μοΐλιφοξ το μέσ. οἷ ον ἔξω δέον συμιατραινεῶϑ ηὃ εξ, 

κατοὶ ΤΩ δ ἀκα σοί εὐ τοὸ ΣΥ ΖΕ. «διῶ ἐν σρωτῶν «εἰ ηὐ ἐς δε ρ᾽ 

(Δ πόλιν μ᾽, εἰ ὃ Ὁ ὦ γ᾽ “μεί ηὸ 2. εἰ τι χε αν: τῷ 

"" "Δ ύσων τοὶ λοιπαρδοιλν δνὸν μέσου γένί) ὁσυλλο γεομέ" ΓΝ 

τὸτς μέσου αὐ χιαϑ' ̓μαλίσο δ δυύχως λουμϑεύνοι Τὶ οὐτρκ θα 
νόμδιο ΜΝ. ΡΕΡὶ ἘΛΈΓΧΟΥ. 
πεῖ: ὃ ἔλουϑῳτότι (τῆς ὀλόν των ἢ ΩΣ ὑρῶν γήνετὸ συλλογίημος, 

φαγιφον ρὸν 6 τί ἱσρευὴ νύ τε οὐκ, ἔσο ἐλεῖλο' ποίν τα 

μ' ς ἢ συϊχῳ ρῦμϑῴων, ὁ ἐναλλάξ τιϑυμένωμ ἢ ἢ, ἀνρκοίσεων: 

οἷον,τῆσ μα μοὐηρφα Τικῆς' "τῆσ λικουτηπορικῆς χορό, γνιε-- 

ὧν" ἐλεἴλενἡ ἦν καὶ συλλοίίηκον δι οὕχως νὴ ἐϊιείνωσ' ἐλόντων ἢ 
ὁ ρων ὦρτε εἰ ηὃ Εἰ μλλεῖη ἐναντίον ζρῖ σὺ μπσεροίημιοπί, εἰναι 

ΜΗ γίνε δ᾽ ἔλεγχον ὁ ὴ ἐλεῖα ἀντιφασεωσ' συ λλογίσμισς' εἰ ἣν 

δὲν συΐλῳ ρο1 Ῥ εἰδυνατὰ γίνε ϑϑ ἔλεον. " δ ἡ ἦν συλλοίίσμξ Ἢ 

εὐ πρίν των Υ" ὅρων φεῤιντικοῦ ὁ ὀνχων'ὥρτε οὐδᾷ εγλομεῖ μὲν 

ΠΣ ὑλεγλος,οἰνοίγκ» συλογίημον ὀγαμσυλλογιηοῦ υ δὲ ὅν 
γδο, τῶν οἰγοζγίεοἴ ὑκΑδν ὐϑῳ ὡσσυτωσ δὲ μὴ Εἰ ἰ μηδὲν τεθείϊς 

κατοῦ τίῳ ἀππόχρισιν ἐνολῳι ἣν» αὖηος ἔσυζὶ δηορίσμος ἐλέΓ 

θυ εοὗ συλογιημοῦ: 

ΠΕΡΙ ΤΗ͂Σ ΚΑΤᾺ ΤῊΝ Υ̓ΓΟΔΗΥΙΝ ΑΤΑΤΗΣ: 

ὑμρανφ δὲ ὦ ἐνίοτε καιϑορασερ ἐν τῇ ϑύσε! ὁ ᾿ορῶν ἀποτῶτ' 
μεϑι, μοὶ κα τοὶ τίω ὑπτύληνεν γίψεϑα τίω εἐπιέτίμ. "οἱ το 
εἰ ἐνδε λέ το ὸ "δ αὐγὸ “ρλείοσί πρώτωι; εὐ πούρ χῴν' "Ἀρῦς ηὸ μὲν λέ 
ληϑένου; ίνοὶ πρὸ οἱ «ας μηδενὶ ὑπούρχῳν,ὸ δὲ εἰ δένου εἴ ἔσω ὴ 

ὸ ἐα ο ῥ' Δ πρ Ει καθεξυηὸ ὑππὰ ρχοννον ταῦ τος ππρὸν τὶ ζρὴ 
Ν 



ἊΣ ὠσοωύτως, εἰδοὶ πῷ μϑὰ δ᾽ ογὸ ἐς πρὶν τὶ οἷ τοῦ ὑποίρ γέ, δι 
γγρυσο τῷ Ζ. τ δγ τὸ εῦ μηδενὶ κοὴ τοιῖτο τῷ ἃ παντί. 
"2 αὐ ἐμρυτοῦ ταῦτ ἀξο ἐ ἐπερ μεν οἴϊ)οι ον. ποΐλιρ ἐπὶ 
οὐνπου τηιθείη “πέρι πὶ ἐκ Ἴη σ᾽ οὐ τῆς συςὉ] ΧΙ το: οἱ ογ' εἰ ἐν δὺ 

πόρχρ»" τῷ δ'.Ῥῦηυ δὲ γ᾽ δὰ γ 1. εὑπρλομρανᾳ: )ὴ 
δὲ “ποῦν Τὶ ἘΓΥῚ ἰππέρχῴν, ῶ πολιν ̓μηδεν! τῷ . "δζμιος δόσε 

“2 αὐ χὐτολή βῆ ὑπώρχεν' μου οὖν οὐδὲν οἶϊο ὧξ οἱ ἐ ἐκιχῦυ 

ΤΩΝ. δ ὃ ἐσπέσον τοῦς ὑω μ5 ὑτρλαμιδοινφν.ἀπτέσυστο γύπω: 

ὅτί ἡ ὑδ τῶνν ὑποίρ ον, δυοδ ΤΩ Β᾽ ὡς ἔν Τῇ κοθολυ ηὐ κα τοὶ 

μέροσιὡςτι 0 “πῶσ ἐπέσοζ) του ὃ οὐ ἀξιοῖ ὑπρλαμβαν 

ὅπερ εἰδειύα γον ἐπ! ὃ “222 προτέρου λεέλβένγ: εὖ ΜΗ το οὗ 

τῆς συ χί υὸ μέ μμιεσὸν υκοϑδ ι ὐτερὶ μὲν ἢ μἰσων εἐμφοτι-' ! 

ῥα τοὺς προτοσε!σ' ἐν ἔχω ρεῖ ὑνρλαμβαΐύ οὐ ον εἰ ὺ εξ, χχῖ' 
με πριν τῇ, τῷ τμηδᾷν:, τοῦ τοῦ λειμφότερα “παν χὲ τῷ ὧν . 

συμβοόν ὃν ἢ οὐ ἢ ὦ {57 λαμθανε ϑ ἐναντίων τὸ πρῶτ 

πρότοσ' «εἰ ᾧ οὐρ εὐ πο ρλά παν Τὶ τὸ ἃ Κ ὑπολοιλιθαῖνᾳ ὑποῖρ 

Χύν πὸ δὲ μ᾽ τῷ! Χο δ "ἡ τῇ τὸ Χιηὺ ἃ οἶδεν ὥοτεῖ “σίλεν, ἢ 

: Τ2 μηδενί, οἵ «τοῦ: ηδ οἷ ὑπρχάνῷ τ ιῷ τινὶ ὑππέρχί,ρύ 

Ἴῳ καὶ ἐκ οἵ εττο ηὁ ὦ, ὡποέρχ. τὸ ὃ ππῖντι οἰόμδρον ᾧ τὸ δα “ποῖ τ- 
λιν τίν; μὰ οἱ ̓Ωϑὐῷ ηδ ἢ» ἢ Σ οἱπηρλιε ᾿ ἐσππέτι ὄνων τίον ξέν ὅτὰ 

μὴῳ ἦν ἜΣ ἐγδέχει ὑπρλειξᾶνικαϑύπερον ἡ πίω μίαν" ̓  τὶ 

χρὸ Ὁ «τέρον εἰμιφοπέρας δὲν κωλύφ οἷον ηὸ δ γνθιν 72 πῃ 

ἊΝ ": ἠὧρ πῷ.' ὦ “ποόλιν γὸ δὲ ξμηδεν τῷ Κ ὁ μοί ον ἡ οὐ ἼΗ 

εὐ ποίντῃ, ἃ ὡς οἰ τοῦτ μεϑορητεο! 70. ἐν μέρ τον εἰ τῷ Ρ ἘΡῈ 

ψ ΩΝ δξ Σ ὑπυέρχή τὸ ρ΄ πὐγ “σαν τὴ, τὸ δ πποοντὲ γὺ ὑπούρ 

ξ4«εἐΐ ὅμ 7)ς οἱ Ἶ δεν 67: ηδ οΣ ῷ ηδ β' Σ᾿ ὑπορλᾷ παντί, οἱ δὲ κὖτί 

"χῷ Υ̓ σερὲ λλουσὲν κωλύφ εἰϊροεῖν ηὃ γ ἜΧΩ οἷον εἰ ηὸ μϑῳ ὁ ΕἼ 

δυμο ὀρϑα: υὸ δ φῷ ΓΝ ϑήτωνον ον δ Φῷ ὝΣ “ οὐδ ΘΠ ὃν ΤΗΝΕ 

ὑπολάβοι γι ἈρτΤσ μ᾽ εἰν οἱ! γὃ Σ᾿ εἰ δδὸ σ' ὅΤι πῶν Ὅί 

ἔχᾳ διύυ ὀρϑσιοὐςϑάμα σύ ον ἀἰνοήσει ταυτὸ ΤΟΝ Σ 



»χη πον Ῥίγώνοῦ ἐλ δυΐα ὀρθοί, ὑχοί πλοῦν 7. "ἀλλο πὸ μὴῳ 

τίω (αϑό κου ἐχί ὁ ἐπίσημον: ,ηὁ σὲ τίρ καϑύκαθον: ψΊω κ᾿ 

ὃν ὥς Τῇ καϑθόλυ,οἶ δᾳ ηδ, ΓΕ ὐτε δύο ὀρϑωβ ὃ Τῇ ἢ καϑύκαευν, 

ὦ χα οἱ ἦδεν. ὡροῦχι τοῖς ἔνανχέα οὐ μοι ὡς δὲ ριὺ ἐνὶ μέ 

νωγέ ὸγορδτι ῃ μαϑησές εἡροί μινησέφ ἐδουμκῦ ὅ συμξαίνᾳᾷ 

προ τρί συκόϑη ηὸ καϑέκαρον" αὐ ματῇ ἐπὸ Γῷ γῆι λα μθοί- 

ἡ πίω ἢ: κατα μέρος ἐπησπίμην, ὡςτσερ ΑῤοιΠ)ωρίφοντοις. ὦ ἐνεός 
δ ἰσῦν τος Αἰθυτἴσμεν, ὅγε δώο ὀρθοί, ἐλν εἰσῶρμδρν 97: Ῥίγω 

γομιῦ μοι δ᾽ δὲ ἐκ ἐπὶ ἢ αὔων Τῇ μδὼ ὃνκαϑύ λαῷ ϑεωρῖμϑῳ 

σι ὧν μέρφ ἽΝ δὲ τ ιείᾳ ἐκ ἴημεν ὡς τἠν ἕ τ ΩΣ 

᾿ερὶ οὐὗ τοῦ υαλὴν οὔκ ̓ὄγαν τέων οὐδε χῴν μϑῳ τίω [ιαϑό Λϑ οὐ 

"τος τόρ δ᾽ δὲ τῇ κατοὶ μέρο σιδμιοῖ σ᾽ ἐν Δὲ ἐπὶ Ὁ ἢ προφρυμέ 

νων οὐ δὲ ἔγαιν Το καὶ ἰκιατοῦ ηὸν μέδον οἰπποί τηυτῇ κε τοῦ νχὸν 

συλλογτοημὶ ἐπιρημμηϊ δὲ κοϑὲ κοτε ἢ: Ωβ μέσων ὑπόλινξης. 
ἐδὲρ δἰεωλυᾳ εἰσίτα, ἡ ὑπὸ ἄ ὅλῳ τῷ αὶ  ὐπτέρχ. (Δ πο 

»“ῃιν χω τ. οἰηθῆν" μὴ ὑπόρχ με 2 (Οὐον ὅγε πᾶ 

σοί ἡὶ μίονος οζηο!κοῦ: κὴ οὐ Τη ἡμίονον, οἰ «ΟἹ κύᾳν πιογίω- οὐ 

Υν ἐσέ σοί! ὃ ὅτι ηὸ ὃς τῷ Σ "μὴ Ἶ σευυϑεωφωνν ηὃ καϑὺκούσερον: 

ὥςτε δῆλον δ "ἢ εἰ ἰγὸ μϑῳ, οἰ δευὺὸ δὲ μὴ οἱ ἐδὼ εοἰππουτηϑήσε» 

οἴσέρ ὅ λουσὲν οἱ ἰκοοϑόλῃ πρόσ’ γρξσ' κα τοῦ μέ ρον ἐπηρηίμιοις: 

)δὲρ καὶ β αὐαθα:β ἔξω “τῆς αὐαθήσον πνομδρον ἰσμέν.ἦ δὲ ̓  Ἴ 
ϑημδροιΤυϊχίνωμδῳ εἰ μὴ ως ηα Σ καθά λν,  Ζ19) δἐχ οἰκεῖ 

αρ ὑπερηί μην οὐ! χὺς τῷ Ὁ ἐγῥγᾶνηὸρ ἐσσί σοι λέγ ΤΙ ΧΥ 
ὴ ὠς τη ἢ καιϑόλνυ ἢ ως Τῇ οἱ κείᾳ, " ἡ ὡς (γῇ ὀνορ(Εἰννώςτε διηὸ ἡ 

πατῆ ϑε, ἐον κὐ ὦ οὐσὲν οὖν ΤΣ μὴ “Ὁ εἰ δεγουνοὺ 
ἡ σῦν Τῇ δ᾽ “πεοὶ στὸ οὐὐηὸ « “σλίω ἐπε ἐναντίωσ ̓ ὑπέρ σπελῖει 

ὅν ένᾳ δι τῷ ῦ καϑύκα τέραν εἰ δύτχε τυ πρότοσίν: κοὐ μὴ ἐπέ 

σκε μιμιΐ γῷῳ πρότερον οὐ πολαμῥανωμ κα Ἀν 4ν ΤᾺ ἑμίοὶ, ἔχ, 

ἔχ τίμα χα τοὶ Ὁ ὀνβ γεν ἐπυσέέμην. οὐδοί δια τίω ὑ-πόλη-" 

ψινεἐνων Τίαν οἰ τέ τίυ ΤᾺ ἐπισή μιυσυλλοπσμος. ὴ ἡ ὁγ αν. 

Ν τὲ 



“τίσι εἰπατέσχηι. τῇ κοϑῦ αὐ ὀδζηρλουμξανοον τὸ οἰγοοθῶν εἶναι 
κακῷ θναυχῃὸ οὐϑηδα ̓πολήλψε τοῦ γθεθάι εἶνο ̓κοὺ κακῷ 

βω ΡῬ οὐ μὰ ἀγοιθῷ εἰνου,ἐ φοῦ ηὁ ἄγ δὲ κακῶ εἶμαι, ἐφοῦ 
ηὃ βὲ᾽ "αιίλιν δὲ γὐ ἀέεϑο ἐ εἶν οἱ; ἀφ οὗ ὸ Σ' «ἐ7Ὲ} οὖν ταιυηδ( 

υἶπτο και μβοῶνᾳ ὸ ΡΥ ποῖ ηὐ Γ΄ (Ά ἐἰναι οὐ ηὃ ᾿' ττρλήγοτον: 
ῶ πρό λιν γὸ β΄ "ὸ ἃ εἶναι! ὠσουύχωσιὼς τί (ὦ ηὐ γ᾽ αὶ δῶ ὥςπερ 
Υ» εἰ ἢν εἰληϑέσικαϑο ηὸ γ΄ ἡ : "υὐ καϑοὺ ηὃ βὲ ηὃ ὁξ Μιο 
κατοξ “Τῦ γ᾽ τὴν ἀλυϑσ ἢ ἦν οὕτως ποὺ ἐπὶ Το ὑγολαμ(είβ'. 
ὁ μοίωσ δὲ οἵ ἐπὶ “τῶ εἰν ο.7οῦ οὐἹΣ 7) ὃν ς Ἴοῦ γ κοῦ 15 

Ρ.' "οὗ ποόλιν . Ρ ΝΕ οὗ, (Δρε (6  ταυηδνὴν ὥφτε μοὶ 

ἐπὶ ΤΣ δοξζᾷν ἐμοὶ ὡσιἰϑντῦο υϑρ ἀνατικαῖον εὐ τι σ' σὩ 
δε1 "Ὁ ὁ πριϑγον οἰλλίσωσ ὁ ἐχώνο γψῦσος υ ηὸ ὑπρλαμθάνην πνοαὶ 
"κοι" εἰν οὐς ποῖ οὐ κοι ϑῶ, ἐν οὐ, εἰ μὴ κιουτοῖ ὁ συμβεβηκός: πρῦλοε 
γῶς ὴ ἐγωρθ ἾΣῬ ὑηρλοαιμβάνφννἐ πὶ σκέπτέον δΊζΩ βέλτΝ: 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ἘΝ ΠΡΩΤΩΙ ΣΧΗΜΑΤΙ ' 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ.' 

ὦ ταν ὲ οὐτικρεφί). γρῦ ὠκρά, οὐγοί Πκη μοὺς ηὸ μέσον δ) φρἐφ' 

ρον ἀμφω: εἰ ΡΥ ηὁ οὗ κιοοτοῦ 12 γδιδ 17 ἿΝ ὑπανίρ χά, εἴ λύτὲ 

«ρέφᾳ, πϑὰ ὑπέρχ ᾧ "ὸ ὦ παντὶ ο γῶ ηὸ Ρ᾽, ζοῖ εἴ ,δὐ τιτρέ 
ᾧ 4: ὑποίρχ ᾧ ηὸ δ “των Τὶ, “τὸ Β᾽ δυο μίσου τ» ̓  ὕω 
: τῷ Ὁ εἰγηερέφᾳ, δύο μέσου ἽΣ ἃ ἐξ « Ἀρὰ ἐςπὶ ὥ μὴ ὑπσίρχ 

οὐσουιΐ χωτιο ον εἰ ηὸ ΡΥ τῷὖ' ̓Σ πούς χᾷ τ ὃ β' ηὰ εξ μη ὑποίρ 

Χό. ὅσὲ ηὸ ἐξ τῷ γ ἐχὴ πέρᾳ εἰ δὰ Ὁ β' πὰ εἰν χήερε 4, 
ηὺγ}) τῷ ἃ εἰνσίφρε 4 ἄξῳ δ οὐ δὶ μὴ ὑποΐρ γον τῷ ὲ τουμθνδιν 

ραηδ ὑπωρτὶ Ὁ τῖν ηὸ ῥ' ὑπσήρχι" "πρὸ εἰ τῳ οἷς ηὦ γ᾽ 
εν τη, τῷ ὦ ηὸ " οὐἰντίορεψ4: καϑοῦ ΤΑΣ εν “σαν 

τῦσ' ηὸ β΄ κοὺ γὸ γὶ σοὺ εἰ πὸ Κ πρὸσ᾽ ηὐ α ἰντιερέφ 4, πο ηὸ δ᾽ 

ἐν τεσρέψᾳ ᾧ Ὑπὸ Ε νοοὺ τὸ ᾧ δεηὸ γ νἱ οἱ ὐὶ χὐ παι οχῴ,( 

Μόνον του τοιτὸ Ί5 συμισεράημα σῦσ οὐρχάυτοι «τοῦ δεέλλα, 
οὐ χὰ μοο ωενιὺς μρὰ ἐπὶ πον κατ γϑο κ᾽ σὺ )λο Το " νηί -- 



λιν εἰ τὸ ἃ πρὸ γὐ ̓ εἰρπχορέ 4, οὐ γ Δ) δ΄ υὐσουιύτωσιἐ - 
"σαντέ δεανοίγκι ηὸ εἰ γὉ 77 ὑποίρχάν"κοὺ γδις κρὰ ηὸ δῦ... 

τως ἐξ4, ὦφτε πον Τὶ θάτερον ὑπαιέρ χάνε ἐπτε: "δὲ ᾧ ᾧ η ἃ εὖ 
με δὲ ᾧ τὸ γ μὰ δι "πανὶ δὲ ὁ ἃ αὶ ὸ Κ μρὰ οὐχοώμι;, φανεῤ 

δ χέρμοὼ ΤῊ ὴ ηὃ δι πτοιν "7 κρὴ οὐχᾷς μοιιοῖον ὁ οὐ ἀγθόνηον ἄ.-. 

Φλερτον, ΔᾺ Ὡὃ ἀφ ϑειρτου οἰγλόηγον, αἰ ἀνάγκη ηὃ γοόμδλψοβ, 

φϑαρτονμοὺ κὶ φϑαρηον γεγόνένα: διμο καὶ συλλοομοὶ συγ 

κντου! έλιν εἶ πον τῇ μδρ ηὸ δ ηὺβ' οὐ ηὐγ,, Ἵηὸ δδ “ὦ 

μαι δὲ μὴ ἰπστίρ γή εἰ ὁῤ τιορέφᾳ ἀλδαδοῦν. ἈΝΕ. πρὸ ηὐ 
δι "ὐπιερέφφ. εἰ γΥτιι μὴ ὑπο ρχέ ηδ ΡΥ, ᾧ χὰ ὅς. δῆλον ὅ 

Τρ ηδ εξ ὑπούρχφ εἰ δὲ ηὃ ἃ πρὸ γὸ γ᾽, »ὐπιερέφᾳ δὲ ὦ ὥς ἄμμι, 

δ); (δ ηὃ ὑδν ἽἼοῦτο δὲ ἀδιύνοιηομὅτον δὲ υὸ εξ, ὁλῷ Ὦμ ῥ' Ἂ 

ἴρρὶ γ ὑποέρχυνμοὺ μηδενὸς εἴλλε κα ΤΉ 29 βό το, ὑπανέρλῳ 

πο ηὸ ρ᾽ ποντί ΧΟ }" οὐνάτκη ηὁ ἀανὴ δυὸ οἰντιερέφαν. ἐπε 
ἢ» καατοῦ μόνων ΠΝ λέγεται ΠΑΒΡΙ καάστη γό ρεῖ τρῶς γηδ τῷ Ὕ 

αὐ τὸ χω δ» 75) γ φανερόν 2 χαθ' ὧν ; ἐξυκρὰ Ῥ Ρ' λέ 

λθυστοοε ππέντων, “λίω οὐ τ “τῷ ἃ πολίν ὁτὲ γα εἴ γῇ Ῥ ιε 
ὑλῳ τῷ γ' υὑποΐρνι, οὐνπσερέφμ δὲ "τὸ γ Ὁρῖ ε ,ἀνεί δε Ῥ ὃξ 

παντὶ τῷα. " ὑποόρχᾷν ἐπε δπῶμτι τὺ γ᾽ η5 δ ηο δὲ 7 ΠῚ 

ιζ΄ δγα 59 εἰντικρέφφννοὐ το ἃ ἃ “πῶντῇ ΕΣ - ὑπο ρξφ ὑτος 
εἱς διυοῖμ ὄντοιν, οἷον "τὸ δὲ ΤΩ) αταλϊρετώτερον ῥ,ὗντων εἶντῆ 
κάμδρμων, ἅ τὸ δ τογὸ ὡσουύπωσε αἱρετώτερα τὸ ἀγ Ω: 
ιὰ δ᾽ τὸ ἃ πον δ΄ αὐ ρεπώτερον ὁμοίως Ως δγωΐετον ἄ, 

"νὰ φθυκιτον "οι. εἰν πηίκείμϑρμα Ὑ. "πρὸ τὸ γ τοῦ δς ΤΥ 

Υν ΓΥ τοιῦ τοῦ ἀντί κ4μτον εἰ οὖν πόα τῷ διομοίως αὐ ρεπ 

τὸν, κοὺ πὸ τγ Φευκηὸν .ἑκαίσερον 7) ἐϊεαπτέρῳ ὁ 0“ 

μοίως Φϑυίωτον διωκτῷ. "ὥςτε νὴ τοὸ ἔμφω τὸ δ, »ῖσ' 

Ὁ δ ὧπεςὶ δὲ μοξλλον, οὐ χύ ον τε ὁμοίωσις δὲ “ἢ τοὶ ἊΝ 

“μοίωσῖσιι. εἰ δὲ τὸ δι. Ἔν αὐρετωτέρον, ποι ΔΑΝ » 

ἡ ἤον φ δυιοτὸν "τὸ ΚΡ ἔλοαῆον τῷ! ἐ κοζξονε εἰμ τίνι 4τοιι" 
Ν 1 



ἜΠ-: 

αἱρετώτερον δὲ πὸ μϑζον ἀλιϑὸν, κἔλωδονκακὸν, ἡγΤὲρ 
ἢ ὑλοηϊον ἀλοιϑον ἊΝ μέζον ἰκαικονορι ηὸ ὀζπτοῖν ν αἷρα ηὦ Ρ̓ » δι" 

αὐροτω τὰρον “χοῦ οὗ ̓  ἐγυῖν δὲ οὐκ, 711 .ηὐ ἃ αὔρα αἱ ρυτώτε- 
ῥον σοῦ δι΄. (Δ κὐ τν ἐ ρας ποῦ ῥ᾽ ὑ"Πομφϑυκηόν. εἰ δι ἕλοιτο 
“πόδσ' ὁ ρων [κοὐ τοῦ Ἂν ἔρωστοι ηὸ ὃς ηὃ οὕωσ' ἀλάν, ὥςτι λὰ 

οἰζεαϑο. . Νο μα  λαθίζε ϑχρ ηὸ ἐφοῦ ν "ἢ ηὸ λλθί ζε ὅϑω 

ἐφοῦ νὴ "πρὺ ηὸ μὴ γοιοὔηον ἔϊνου οἰον: χοθίζ αϑα τὸ ἐφ οὗ μ᾽ ; 

δον Τὶ ηὸ ἃ γὸ το οῦσεον ἔν αἱ αἱρότω τερον ὕξε ἡ ππτορ τὸ 

λεθιζεϑον: "πὸ αρα Φι λό ιϑεω τῆς σιιρουσίεισ αἱρυπώπεον 

(μι τοὶ ἸδΝ σόώτος. μῶλον ἰρωὸ ῷως ἐπὶ τῆς φρλίωσια 

δέρ τ στρ εἶ νοι! - εἰ δὲ μάλεσο, μύγυ ,νοὺ οὐ τέλοσ γμῦ 

Ῥ' τὸ αὔρα, σιυενα, ἢ οὐκ. ζ: ὁλοῦ, ̓ γοῦ Φιλέ ϑα ἐνς 

“(ο,, . καὶ ΥΥ οὐ ἄλλαι ἐπλθυ μίση ̓ρὦ τέχναι, οὕτωσ᾽ τῇ 

νον τοῦ « “πὥς μδῳ οὖν ἰλουσέν οἱ ὀρο ἰκουτοῦ τρῦσ' οἱ ΤΙαρο τ 
φάσ. κοῦ ᾧ αἱρι τώτερον ᾿,φϑυίεηότερον ἄνουν Φαρεροβ: 

ὅισὶὲ οὐ μόνον οἱ δεοζ, λείε τήμοι νοῦ οἰπτοδιειίι τηίε οἱ συκπ 

Κοῆημοι δυεὲ “Θὰ προύφημδμῶν γένοντοοι λεμείτων. οἰ )λιρ 

φιοἷδ οἱ ̓ φηγοροίεοι . 32 »» εἰπρλώσ, ἡτισοῦν “πῈ 532σ' τὰ ἡ ἰπειϑ.- 

ἡρέκγοῦν μέϑοσον νύν ἐν ὅπη λεκτέον ἀπωντρ καὶ “ἀφεύομϑρ, 

ἢ σϑᾳ συλλογηημοῦ ἢ ὁξ ἐπανεγωγήσ.. 

ΠΕΡΙ ΕἘΠΑΓ ὩΓΗ͂Σ. 

ἀπεγωγη ιϑῳ οὖν Ὑξ1, καὶ ὁ δ ἐππαγρτῆσ συλλογιαμόσ. ηὸ 
δὶ ηοῦ ἑτέρου ϑεῤτυρον ἀἰερον τῷ μίσῳ συλλογή σοιάϑοέ . 

ἐἰιομ: εἰ Τῶν ΦΥ μέσον ηὐ τὸ δαὶ ρῦ γ δόξαι, ηὺ κί 

Ἵ εὑ ποέρ χά. οὕγχῶ Ὁ “ποιού μέϑα τοῖς ὑπαλοροῖσι οἱ ον ἐσὼ 

ηὸ οὲ μιουίς ρόθιον.. ἡ δἰφῷ ις τὸ, »Δὴν μή ἐλον "ἐφῷ: ὃ 

γ}. πὸ ἰιϑέκα ςὸν μρυκ ρϑδίον. . Οἷον ἐνθρωπτὸσ κοῖς “σσος 

δι μίονος ἰρῖ δὰ γ᾽ ὅ ϑλῷ ὑπο ρχφηδε “πον δ τὸ ῦλολν, ἀκο 

κρόβίον, οἰϑλὰ (Δ ηὐ ἊΝ ηὸ μὴ ἔρον λολϑυπαντὶ ὁ ὑποίρχ 4 (ἱ Γ' Γ: 

Εἰ ὅν οὐν Τιορίφᾷ κ "Ὁ ἘΠῚ ον Δμὴ ἡ ὑπσερτεῖν4 ηὁ μέσον (ἐνοίιη 



ΞΞ------- 

ἕ 

ηἢ δὲ τῷ βα' ἡπυέρλάν' δέ δ4κτοι ὙΥ πρότερεμιδ τὶ ἐαῖν ΑὐοαΊ 

γοο τῷ οὐὐ τῳ υτατόρχῳ, "νὐ πρὸς ϑούπερον οὐ δῆ αἰν]μερίφθ νυ 
δερον, ὁτι πα ἀνιερέφον τ (ΘΒ ϑεέχερον ὑπορέρξᾳ ἢ κοτῃ 

297 μένων: »διξς δὲνοείν ηὐτ τὸ ἐξ οὐ πούντων " κοϑέκαςον' συΐ , 

γε με β ἡ Ἵ δύ πακιωγιδγοι ππέντων. ὄθιόηοις βῥγεσυλλογιαμδ : 

τῆς πρωτ' πὴ οὐμιέσου προτοέσξων: ὧν μὰν Ὑγλ μίσον, ὅδγος, 7 
μέσουϑ  συλλοαμος, ὧν δὲ μη 3, δἰπωγφτῆσ. μος Το “πὸν 

ὑωμὶ ἐοἰντέν φτουνὴ ἡ εἰποΓω ΓΡ ἐπ συλλοπομῷιομϑῳ 5) διαὶ 7722 

μέσου ἄκρον ζυ Ῥίτῳ δείκνεσιν. ἡ Ἡ ἢ δυοίσχρῃ ἄκρη Ῥίον 

π μέσῳ. Φύσεὶ μϑροῦν προτέρος Μη )νωρεμώτερον ὁ ὅγα "ν 

μέσου συ λοιοημὸς: ἐμὴν δἐγαρτίσερος, ὁ δὲνὲ τῆς «ποξῶ γξτ: 

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

π αἰ φοδιειῆμα δένξην ὅταν τῷ μέσῳ ηὸ ἄκρον ὑπο ρον δάχϑ!, 
δυο ἐγου ὁμοίου τῷ πίφ. διέ δὲ μοῖρ ηὸ μιζσον Ἢ: πίτῳ. 

τοῦ τὸ πρῶτον δο) ὁ ὁμοίῳ γνωρι μευ ρον εἶν ὑποίρλον οἷ τ 

ον ἐσὼ δ ρὲ ἰξακὸν- ηδ δ τῷ πρὸς ὁμιὸ ρουσ' εἶναι ρε ας 

πόλεμον "ἐφῷ δὲ ., ,. Ὁ δἰθηνουίουσ πρὸς ϑηβοιίοισι ηὸ δὲ 

φῷ ὅξ, θυβουσςπρὸς φωκές: δαυμοὴν βουλωμεύϑο; δέξου ὃτὶ 

ἡδιθηβοιοι - πολεμθν κακὸν ὅξ:, ληπτέον δ᾽ Τὸ ηὐ προσ γι 

δμιόροισ"πολε μιν, ἰμακον: γούηου δὲ πόσησ, ἐκ δὴν ὁμοίων: 

δὲον ὅχ, θηβαιίο! ὸ πρὸς Φωκέϊο: ἐπε) οὖν "δ ταρθανσσισ' ὁμο-- 

ῥοισ', κακόν. "τ δὲ προσ θμδαίους, πρὸς Ῥισ' ὁ μόροισ ὅϊη, 

: φΦανερ ἜΣ ὁ πρὸς ϑηβαῤουσ »λεμέν ἰκακὸνο 07, μϑρ δ᾽ 

ι΄ τ γ. μὴ ζε) ὑπορχᾷ, Φινφρον' ἀμῴῳ ΥΥ ΤΣ 
πρὸς ἠουδ᾽ ὁμόροισ νου ρειαϑς "πο λέμομ' ΠΥ ὅτι ηὁ Σ Τῷ 

διιϑηβαλος καὶ ἐσαράνεγκέμ ὃ ρον φωκές “πόλεμος. ὁχισὲ 

"δες ὙΠ ̓ἰπανόρ γῇ, δυο του δ᾽ δφλθήσυτονι νὸν οὐ τὸν ἡ Ῥὸπὰ 

{μῶν εἰ σγες, πλειὸ γωμ " ὁμοίων ἡ"π7 ςΖς γένο! ἿΣ μέσου πῇ. 

ἡ ἀκρ. Φανερὸν ἦν ὅτι Ῥ ̓πωράφαῃμί: ὕςήν οὐτεῶν δ Προς 

μιΐροσ ̓ οὐ τῇ οῦς μέρος πρὸν ἡ Ἅον ᾽ ἀλλῶς μέρος: τος μέ - 



ρ οιῦτοον ὠμφωμδ ἢ " ὑπ Ἰδοῦ ηὸ ἰγούριμωον δέϑα τερον ω 
ερέρᾳ Τίς ὑποηφο τσ, ὅγε ἐμὴ ἐξ ἁ ἁποῖν τωνῆῦ εἰσόμῖ ηὃ οὐ 
Χρον ἐβείκννεν ὑπο χήν χῷ μίσῳ. "ποὺ πρὺς Ω εἀκρου οὐ συ- 

νη τε γὸν συλλοίίσμον ηὐ δὲ πῖς σύύυ οὐ πτε!- κοὺ ἐκ ἐξ οἱ πατέρ 
σῶν δείκνυ σῇ» 

ΡΈΡΙ ΑΡΑΓΩ ΓΗ͂Σ. 

Α πργωτὸ δεύβην,ὅ δῪ' " σῷ μὲ μέσμηδπρῶτ! δῇ λγβὺ ποέρλον. τῷ 
λἰραϊφὶ μέσον, ἀδαλλμδρ, ὁ ΤΗΝ (ν ὃ'ζηςον ̓βμοῖν 18 ὠν ώω 

ὁκημοιηοσιῖτι ἐδὲν ὀλίγα καὶ το μέσοι “τ2) ἐλέέπου νοὸς χοῦ μέ- 
σον "τίν τω} ἐύσερον ἐ μου συμέαένᾳ "τῆς ἐπιςάμίις. 
οἱ. ον ἐσ οὐ ὦ ηὃ δυδουατον: ἐφ οἵ ΓῊ ἐσίςή μὶρ ηδ σε, συ κου τ 

σερθηνὶ μδῳ οὖν ἐπιρπμν, ἊΣ δ δευχηὸν φ ανρονο ἡ δὲ δεκοιο- 
σύ(ύη εἰ ἐπίςήμα, οἴδα λον» εἰ ὃν ὁμοίως, ἡ μᾶλλον Ζησὸρ ὃ Ρ᾽ 
ἜΣ τῷ εδἐηπο γώ γί ὅξτν. ἐπύ τερον Ὁ γον ἐπί σοιϑο δυοΣ 

1 προσολληοβένομ, τί ἄξ ἐχήςη μὴν πρότερον οὐκ ἔλοντοε. 
“σούλιν ἐον ὀλ μετὰ μέσοι ἢ υδ γ᾽ "ποὺ Ὁ οὑπως ἐγγύπε 
ον γοῦ εἰ δῶν οὐ! δέον εἶ »ὑδὲ ἐΐῃ τοβαλονί ζεὡς τοὺ δέφῷτ τ ιὐθύ 
ρα μον: ὐλεφῷ ἡ δ κύκλον, ἐϊδεζι ἐμ μόνον εἶν μέσον ηὸ μὲ 
χοῦ μηνί σικῶν Ἴδον εἦνεῶφλθθυ χροί νῷ ΟΝ Κυχὴν, ἐήιυσ ἂν ὀ 

πον ἀδέναι. εὗταν δὲ μώτεπιού τερον ἐ τὸ Ρ̓ Ἢ εἶν, μώτε 

ὀλέγε τοῦ μέσοι, οὐλέγῳ οἐπαυσητργήν:οὐδόταν ἀ ἄμεσον κα ἡδ [Ὁ 

γ΄ ἐπεσόμο γ το] γον: 

ΡΈΡΙ ἘΝΣΤΑΣΈΩΣ: 

" νσοεσὶς δε 7:7, πρυτοισίς προτούσεν ἔγαν τέ ει, δια ζφορᾳ δΊης προ 
πόσδν ὅρα μὲν ἔνυκσὶν ̓ἐψδέ χε ὀνοι ὅν "72 ὁ με βί. τ δπρότα- 

σὲν ἢ ὅλως γε ἐνδῴσῳ τοοι»ἢ οὐκ εν} Ὡο.6 κοθο Λου συλλοχσμοςῖ ές" 

Φέρί}ὲ ἐνσοισίς δεχῦς πεῖ δγεὶ λυολρμοΐτων. "δγβε ιν, ὅ γῇ ἢ 

καθολε ἢ ἐν μέρᾳ πατῶ σοι ἐν σοισί' δυοὶ δύο: ϑλδμούτων, σγῴ εἶν 

γρκεῖ μεν οα φ ἔροντοια "ΤῈ προτούσει' πὸ λ ἀντικείμεναι, ἐν τῷ 

εἐΔά ἐν τῷ ὅτ' χὐμευτιπεραίνο ιν! μόνοις τον κὶ ἡ οὐξιώσῃ πθὸν 



ὌΝ ̓πτέρχέν, ἔνισες ̓μέϑο, ἢ ὅ τὴ οὐδενὶ," ὅ 077) τοὶ οὐχύπανέρ- 
»Ὸ "τούτων δὲ μὸῳ μηδενὶ, ἐκτν πρώπονλθμαποσ. ηὸ δὲ 

τιμὶ μ μη» του! ἐρρίτον"οἷον ἔ ἐξῷ ηὸ ῥα μίαν εἰμου ἐσπέφτήμιν 5, 

ἐφῷς ΤΟΝ ἐνειν τέσ ςπροτοήνανηοσ'. δὶ μίαν εἰνου “ῬἾΣ ὦ ὀγανπέ 

(ὐμ ἐπ σιίμημ, δῦ ὁ Τι ὁ λῶς οὐ χ᾿ αὐτῇ ὍΝ ἀντικφμένων ὀνίσος 

ΠΑΝ πὸ λέναμτία, οὐντικείμιεναι, οὖν γέ γένεαϑο ων ΠῚ Ζύμαι ἡ Ὁ 

“π 7οῦ ϑωρςου κοὸ ονώςου οὐμέο: του το δε τ τ. κοῦ τοῦ ΟΥ̓Ν 
γοῦ 7. σου ἡνωςοῦ ποὺ αἰνώςου, ηὸ μὲν ἐγανγήαι ἄνα οἰ -- 

ληϑές: οὐ δὲ μέν οὐ ἢ ἐπί φήμην Εἶν οι! »Γῦ ας: ποίλιν ἐπὸ Ἰῆς 

ϑεριτήκῆσ᾽ προτούσυως ὠσαυύτωσ' εοἰξιοιῶποσ 3 ηὃ με εἶναι 

μέφν ΝΝ ε ἐνανπίων, ὴ ̓ τς ποόντων δ Χ ον χἠ κεμμίνων εἰ 972 γὲ 

γῶν δας " ἐγαν τίου ἡ οὐῦ τὴ λέχομεν:οὗ οΥ υτιφροῦ ἡρόνο στὸ δουσ: 

γ μὰν δ. πρίν των ἐκ 7οὺ ΓΕ "ὁ σὲ τινῶν, ἐκ του Ῥίρυ χἢ- 

μιαῦχῦ σε οἑταλιῶσ γε εν πᾶ δὶ ἐκειθολου μὲν ἐρισοομέ νῷῳ οἐνεί Γ 

κι ἡ πρδεηὶ καθόλου τῶν προτοηνομάνοον τίω ἐντέ φασὶν εἰ ἐπ 

π' “960 ν εἰ μὰ τίω αὐ τίω αὔξῶοι τῶν ἐνοων τέων ποίντων εἰπὸν 
τῷ τῶν εἐντεκφμένων μίαν « οὕχω δεῖνα πον ηὃ α΄ εἶναι 25. τ 

μοι. μέσον Ὁ γένεταρηὸ καθολῦ πρὸς ηὸ ἐξ ἐρχθσος ον μερᾷ 

σὲ, προς ὙΝ καθόλῃ κοίθοῦ λέσετουι ἡ πρότοσί "οἷον ̓ ωςοῦ 

"σὺ ἀεῦςον μὴ τί αὐ τέω. τοὶ ῪΥ ἐνάνηία ἰκαθόλου πρὸς 

τοι το κρὰ γένετο ὁ τ' θα," μᾷσομ Ὁ "ὁ ἐν μέ 4 λαμζα 
νόμένομεοἷομ νὸ ἤοσσον ἜΣ ἀϊνωρον: ἐξων ΥΥ ὅϊη συλλογέτ' 
στ δος τοὐναντίον, ἐκηούτων "οὐ τοὺς ἐνσυέσείσ ἐπιλάτ' 

ροὺ μέν Λέγφν' δΎΣ καὶ φἰε μόνων τῶν σιχϑμοέτων ου τῶν φέ 

ΓΡΘΕ έν μόνοι σ' ΥΣ τούτοις 0, ̓  χυκεί μανο! συλλογίαριοῖ: 

δὶ ἣ» στοῦ μέσον οὐκ ἣν κατροςἢ αὐτεκῶν: ἔ 671 σὲ κῶν δύων 

δῴο! “πλείονος, εἰ διο ΤΣ μέσου σηχύήμιοι γον ιὅτον εἰ μὰ δοίῃ τὰ 

ρ τῷ Ρ ὑπούοχν, ΜΝ πὸ τὰ ἀκολουδείνουὐ τα Ε΄, 12 
ηοὴὶ δγοῦνωνπροτοόσέων δδλλ ἐδ" ὃ εἰς αὐιοι ἐκ δέτε ηϑένσοι 

σ᾽ , οὐ δι ὰς Φορνορ οἷν ἐχάν ὃς ἑχέρων πρό τρισίν. δε αὶ ηδ δ1}-- 



μον ὑκ μόνου πούσου τθ λύμαιτος φκύξενἐσισίος πίον σὲ 
μοὺ “ποῦ ἐδ ἄλλων ὃ ἐνφυίσεων . οἷομ “περὶ “Υ ἐκ τῶ ἐναν-- 
πέου. "ἡ τῷ ὁμοῖα κοὺ του  κατοὶ δύξαμ. παὺ εἰ τίω ἐν μέρφέκ 

"7γ) οἱ ἢ ) τί Ξερατεκίο ἐκ 72) μέσου δου ἰηὸν Ἀευβέϊν: 

ΠΕΡῚ ΒΙΚΟΤΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΥ: 

Ειπκοοσὲ "ρὺσμμέον οὐ τνηόν Χξν . "οὐλλοίηὸ μδ εἰκός ὅξη πρό 

σρισίς ἔνδοξον δ ὠτοπρτορλὺϊ ἰσεισὶμ ὅτων γινόμεμον,κ" 

μ" γενόμενον" ἢ ὑνικ μὴ λον, οὐ γα ὅδεν εκ στοῖον ᾽ὐ μισεῖν κισ' 

Φϑορῆν τος: Σηδλλῶν Ῥισ φωμϑρου:: Σημέον δὲ οὐ τ 

λῷ ἐν ͵προτωσί ἰηρδφνοτικί ἢ μρκαία ἢ ἔνδοξον. δὰ ὴ ὄνον, 

δεήνεοὐ ̓γϑυομὲμν πρὸ ἵτερρν" ὕφερον γέγονε, ηὸ πρεδίμοον "ον 

Ῥ σι μᾶον 8: Τῦ πϑρένοι ἢ εἰν οι: 

ΠΕΡῚ ἘΝΘΥΜΗΜΑΤῸΣ : 

Ἑ γθυ μημμσι, μδ δνγθησυλλοιίημος οὐπτελης ἀξ ἀκότωνη ἤδη μεί 
ὠνυλοε μιβιοίνέτο δηὸση μεῖον, Ῥηχύτιο σοιλῶς νὴ ηὃ μέδον ὄνῬΙσ' 

λέμιο σὶν δ ὡς ἐν τρί' προύϊῳ ἢ ὠςὲν τῳ μέσῳ καὶ αἷς ἐν τῶ" 

“ίφ' οἷον γὸ μδρ δειξαι ἰεὐουσοίν δγαι τοῦ γρ(λα χά. ἐκ Τοῦ 
πρώτου χὐμιευτυσ' μέσον δϑυδπέλα ἐλάνιἐφῷ κυ ηὸ οΣ,ηὸ εσειν- 

ηδιΐζ γὸ ὁ αὐ οι ξέν: “πω σὲ ἀφῷ γ' "νὸ δὸ τι οἱ ἐ σοφφοι᾿, σον 

δεοῖοι. Πιήεακὸς ασου δοέῖος' δυ οἰ ΤΩ) ἐρρίγου ἐφῷ ηὃ ὁξ αυῦὺ 

δεῶον. ἐφῷ ἡ ΡΣ, ,οἱ ἐσοζφο! ἐᾧ ᾧ δ, Πρῆάκοσ. οἰ λιιϑές δὰ 

»ὴ οὐ κῷ Ὁ τὸ β΄ ποῦ τ ἐκανπιλϑ σοι. παλίω τὸ μδῳ, οὐ Λέγου 

οὶ διὰ ηὸ εἰδενανοὸ σὲ, λαιμβείνυσιεγὸ δὲ καΐφν, πιὠώχι, δὺεὶ 

"τοῦ μέσον λϑμιατο: βούλετο θἰνου ἐπεὶ Ὁ ἐτσύτοι τρίς 
. [ευγίσουις η Τὸ ὠχεον οὐκ αϑῷ δὲ "ον το τη υδεδξλρου, 0, ἠον τ 

κύφ. ὐχρον, ἐφοῦ ηὸ ἐδ: ἐφοῦ οὐ μ᾽ κύφν. Ὠνὴ ἐφ δ ΓΤ: ἐαια 

μδῳ ὅν ἡ μὲ ̓ουλελθῇ πρότοισίς, σή μεῖον γένε τοῦ! μόνον εφοὶν σὲ 

ἢ ἡ ἐπέρα προτλαοθῇ, συλλοπομὸ ̓ ὀλοτ ἡπρῆακ᾽ ἐλϑυθέρἢ. 
οἱ  δφιλότϑ μοι ἐλιυνϑύριοι Πρῆκοι ὀφιλότιμξ! εκ πασοίχ γα 

Ε ἱσθῷοι ατρέθοι ἐΡρακοςὴ δ οἰλριθον, οὐὐγἀνὴ σύφος. ὑμν ἐγγέ 



νον οἱ 0, συλλοπίαμοὶ: ἡπλλδιὶ δια 72 πρώγουλβμοιη, λυγρὰ, 

ἀλυϑῆς “καθόλου ῥῳ θην. δὲ. δγαι γον} ἐρφίηου, Λύσιμοσ κἂν 

οἱ ληθὲς αὶ ηὸ συμισέρααμα, δορὶ ηὸ κοὶ νου κοιθόλου- «μὴ προς 

πὸ προὶ Γμρκηδν συλλογεομόμεοὐ ν» εἰ Εἰ Ρρῆϊιος ασου δοος εἶ 

ναῇκι διαὶ γουῖσο νοὰ τοι εἴ λουσ σοφουσ΄. "ὁ δὲ δια το μέσον 

λύματον, αἰεὶ "δ ποὶντῶσ' αύσέμος. ἐδέπτοπεν! πέμεται ΤΠ 

Ἀν) πα εϊοῦ ποθι λον πων ἢ ὅρων: ̓  δ εἰν κύνσοι ὠχεα,ὠχία 

δὲ πο ἡδᾳ. ἰεὐφν οἱ εἰναζγίεη τού τέ. ἐἰλυϑὲς μϑῳ οὖν ἐν ὥτασσιν 

“πούρξ4τοῖ ςση μείοισ: διεικβο ροὶς δ  χουσι τοὺς εἰ εἰρνμένα: δὰ 

οὕτω δυο ρε τίου ηὸ σή μεῖον. τούτων δὲ γὸ μὲ Μεσὸν τύκ μόριον 

“ληπτέον ηὸ γὸῳ τοκ μήθεον ηὸ εἰ δεν αν κὰ ὅν φάσιν εἶν οἱ!» ΞΠ- 

θην ϑ μαλισυι πὸ με σὰ ἢ πρόρδῳ ἐκ ἤράκρων, σπμέϊον λεκτέον 

τὸ δὲ ἐκ. τοῦ μέσου, τοκ μήρμον. ,ἐνδοξοτορν δ. κοὰ μι Λισο 

ὀἰλιϑέσ γὸ δγοὺ τῶ πρώτου δρήμικγοσ: 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΟΝΕΙ͂Ν: 

Τοῦ Φυσιονωμονέν δεμκηον ὅν ἔτος δύ ζω σὲν ὦ. οτος τε ρῷ 

βαίλλειν τὸ σῷ μα καὶ τέο) ψυ χυν σοι ἔ σε φυσικοὶ πα ϑήμι τ' 

χυζ: μωϑῶν Υν ἴσως μουσικήν, μεττοβέσλυκετι πίω γυχιν: 

οὐ λλοῦ ΟΝ φύσει ἡμῖν ὙΣξ υ  ηὁ “ποίϑις οἰ γλοῖον ὁ ριοοὴ (οἷς 

ἐπιθυμίαι δῦ φύσευ κινήσωων: εἰδὰ ΠῚ χεδοθείη κα ὧν ἐ- 

γὸσ' δ μέϊον εἰν αὐονιαὶς λοι μι οέγάν Δωυοί μεθα, ηὐ Ἰδγον ἐκεῖ εῦυ 

ἡϑύουσ, ποίϑυε, ον σὴ μεῖον, δωιυη σύ μι 9ο φυσίοἰνωμονέν. εἰν 

δὲν ἰσύα τενὶ γώ, ὑπερ λον ἀτόμῳ ποῖϑοε. οἱ οὐ "χύϊς λέ- 
ουσίν οὖν (αι. οἷν οἴϊκη "οὐ σα μέϊον εἰνΐ σι. συ μυποίχην Ὰ 

οὐλλί οι αὐ πτόκ φτοῦ! μος ἐξῶ οι. Ωὃ μετα λοι αἰκρωτῃ 

θήες ἐχένε διρὰ ἄγοι ὑπορέοχέν" γδύτσι μὴ δ λοις εἰνδέ χε το. 

ηὃ  σϑ μον, οὕπως ἰδγόν ὅδην, ὁτ, δ λου γόοιο δον δξτεὺ 
ποῦϑον: "ἡ οὐ ̓ μὸν ἴδϑον εὗαυερ εἰωϑαμϑρ λέγάνὑπώρξᾳ δὰ Ἂ 
ἂψ ἄγλῳ δ τοι τὸ. "ρὲ ἐσρῖ εὐνεἤ»ϑτον ὁ οἶνδτ: καὶ ἄλλοτ 

ζῳομ. ἐξ 4 εἷ οἱ ραν ηὸ σημιομν δι ἐγὸς ἦν εἰ τρίνι τρῶν τοῦ ; γ- 



ὙΣ λιλγησόμαϑα, γοῦν τοσῃι μιέϊα συλλεξαι ἐ ἐπὶ Ῥύτχων “δεζω 
ων να μόνου ἐν τανέθυς ἐχφηρὺ ἡδϑον ἕο σὸν ὲ χάσημᾶον ἐπε 

πέρ τὶ Ἵ ἐχάρ οἰγοίῇκν, ,διιρμσὸ μάθοι Φυσίο!νωμιονέίν. εὐ λυοὶ γᾷ 

ἔσεκ ὁ λον ηὸ γόον: οἷον ὁλίων εἰνγεἤρεῖον Ὡ μετ δόϊεκον, ττῶς 

γνωσό μεθα, πότερον ποτέρου σῃμέϊον. ΤῊΝ ἰδῆοι οὐκο Λουθοιὼ 
"γῶν σή μείων ἢ ̓ [πὰ ἄλῳ τινὶ μὴ ὅλῳ ἄμφω χοὺ ἢ ὧν οἱ ς μὰ ἅω 

λοις ὑκούτορον, ὃ ταῦ η μδῳ ἐχυνϑ σὲ, μἤνεὶ ΠΡ αἰνεαρϑοσμϑρ, 

ἐλιυϑέθιος ὃ μὴ: ἐλ δι ΔΓ δύο “οδῇ, δῆλον δεχὲ μοὶ ἐπὶ Σ ηοὐ λέ 

ΟΥ̓ ο᾽ οα 9 δ μένον τῆν ἀνόρίας: ἤξε δὲ τὸ φυσίοἰνωμονεῖμ ἥδ Ῥ 

ἐν το πρώϊῳ χυματι ηὃ μέσον τῷ μϑρ πρώτῳ ἐψι οὖν ΠῚ 

Φῳν. “τοῦ δ ηρίγου ὑπατρτοίναμ νὰ μὴ μι αν ΤΙ Ξρέφφι. 

οἱον εοὧν εἤρίοο υὸ ἐξ! χρὸ ἐκ ρωπήριαι μεπέλα, 

ἐφοῦ καὶ "πὸ δὲ λέων. ᾧ δα ὸ τ γ ηὃ Βα 

“σοῖν Τὴ. δι οἰ λλοιτιᾧ δὲ ηὐτῷ ν᾿ 

οὐ οἕ, παρέν Τὴ νὴ οὐτολεὶ 

οσίν: οὐ δὲν τίϑρέ- 
3. δὴ Ἃ 

δι ὲ “ 
«ὑοῦ δ Εἰ 

οὕ 
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. 
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ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ͂ ΔΕΥΤΈΡΟΥ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ: 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩ͂Ν. 



ΑΡΙΣΟΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΊΚΩΝ Υ̓ΣΤΕ, 
ῬΩΝΉΤΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩ͂ΤΟΝ. 
ἌΣ ΤΑ Διδοισκον Δία, ποῖ» τῷδ" μοί 

Ὁ ΥΟ[ “ πον γ᾽ ε 7 
δ) λί, "σόν “πέροιόνον τοῦ ρα ΟΥΪ οὐηων ἐκ οὐ ση 

Θ.κν..: τεχν ον" μοιω:ς δὲ ἔσπεοι Τύισ Λογόισ, 
υ Ὰχ { τ ὕ΄͵, 5» “ 32 

οἱ πῇ δδοὶ συ λλοομιον ἡλο σε πο γὼ εἴ ενοὐ μι τε ρα! καὶ δγοὲ 79 
Α ᾿ ιν χ 

ὥρώσπο μϑϑων σφ] ον το Τὴν δύδεε στοῦ, Λιρεν. Οὐμὰν λον. 
7 ε Ν 7 ὑπο τ: τω Υ 7 λ 

τερένοντός ὡς Ἰτοῦ ρος ξιυυίεντων 50. δὲ διεμεννώ τς γὸ ἰξουθολὺ δ)ος 
Ὁ) αν ἃ νἱθ2] Ἂς Ι ἱ ͵ ἘΠ ᾿ 7 

ΕῊΥΝ εἰν ηο ΧΕ οὐ ΞῸμ' Ὁ σου τὼς δκοι ἐφ ῬΘΑοΙ σὺ μτε:θν 
ἊΝ Ἢ Χ ἠδ ύ 3 2 ΧΆ ΕΣ 7 ο 

σύν Κ δ “οὐοραδάγμιετ οὔξν {πε Γὼ Γ ἢ σδυξνθυμμπμιοῦτ 
υ  ΞΥ Υ “Ὁ 2» “ 7 Ψ᾿ ᾿ ι 

οπσέρα, συλλογσμκος, Δ χε δὸς ν οεΓκουέον "προηάν ὦ σῚΣ Τα μϑν 
ψ ψὴ Ἂν μ»“.» “ λὲς ἄχ νι 4 

ἢ δ χὲ Δ πρϑηρλουμβοιμ' ὁγυ συ ΓΊςοὐδον «τοῦ ὃ Τῇ ηὸ λέ γϑ μένον 67, 
7 “ Ν 4.1 ξ ω νὴ ν Ν᾽ ἔρος Δ χἷ 

ξιω (ἐν οὐ διε, τοῦδ' εἰ μφωνΟμον ὅΤί ἐμὰν οζσσαν ῃ σοί οὐ “ΙΓῸ 
“ωὭ, 2 λ ῳ τὰν ἔν ἣ Ν ΝΡ στ 

ἐδη σοι οὐ ληϑές, οτελογὸσδὲ Ῥίγωνλ, 2 ΤΡ δὲ σι μιοόν 4.τ δὲ μιν οἱ 
γἱ ᾿ 7 μ 3,7 » « ε; ΄ 

ὅδ ο μιζδω δ. ΤΠ δή μιν νὴ οτεϑξένοἐ καὶ ὁ μότως Ἰέχων ἐχαςεὶ δᾷ 
ἔν ΠΩ Ἴ ᾿ ͵ δ Ν ΄ ὍΔ ἣν 

λον μα Ὲ «268 γνωρὶ ζ4ν τοῦ μδρ' πρότέρον γνωρ ζον τοῦ τ, δὲ νὴ 
ς , Τὰ ὦ Υ ελ ἃ 

οἴμοι λοι μικοίν ον τος τίου γν εἰσίν οἷον οσοί 7υγχίνᾳ ὃν Ἰοῦ νυ» “20 
͵ Ἄος τ ἢ Ν υ ). “ 4}. λ 

παθολῦ (ὧν ἐλ 4 σίωυ τνεϊσὲν"ο“τίυϑῳ αὶ πτῶν Ῥί,ΩΝ ἐλείδῳ σία 
2 .-" ἡ 7 ἐν τ, ι 9 ΄-«(ς ΄ 7 52. Ὁ 
ὁ φθούός ἰσοίς προρδι4.05)5 δᾳηδονῷ ἡ μικυκλιῳθίγω λ ξέν, 
εἴ 3 2 "τ ι ΟΝ ἡ 

ἐδ μιοι ἐπποόλόρμϑιρος ἐγνωράσεν-Ἐνίων δ ΤΟ ν ηον Ὅοτον Ὡβμυου Ν, 
ΠΑ ᾿ ᾿ 7) «ἢ 7 υἱ γ ρ 

σὶς ὅτ, (Δούδεος τῶ μέσον χὸ ἐδφιηον γνὼ Οὐ ζο τού σοκει δ ὟΝ 

οὶ 



ἐκ αϑέυκαισοέυγχίνᾳ δ ψ Τοῦ ιοα μὰ ἰιαϑῦ 1 κῷ μϑϑύ' Τίνος: 'ῳ οἷν 

δε ταθελβηνοα πλα(ῶν συλλογήφμον, πρόπον μών τινα σῶς φα 

έον ἐπέφο δ “Ῥύπσον δέζλλον ὁ τὶ "ὃ ἰδ μα ἐλφείσθῆν οὐ "πεν, ὑπο 

70 πῶς εἰδεν, ὅτε δώ ὀρθοῖς ἐχ εσλείσ αὐγα δῇ λο, ὠσωσὲ 

μδιρἐπέσοιτουρδ τελκεεθόλα ἐπόσουτ᾽". Γ΄ αὐ στλών δὲς ἐστί σουτοι: 

Ει δὲ μυνοὸ ἐν χ' μϑύων, εἰπέφημοισυ μβησετεο"; Σ᾿» ἦδερμα 

ϑήσε) ἡ Η οἱ ἴδενοοῦν δὲ ὡς εύηνεσ ἐν χάρῦσι κὐφν, λεκτέον. 

ἄρα ὀιδοωσ' ποίσειν δυοίδοεντι αὐρσίορ ἐἐνιφήσοιντ᾽ δὲ Ἶρο 

σήνεγκε Τίνελ λυ οἵ δος ἣν οὐΐε ᾧ πὸ εἰ ὡς “βυδαρτίδριλύουσί 

5). οὐζροίσικον τέ: “στῆσον εἰδϑέν" Ἴ λυοί σις αὐ τόδ οὖσοιν, αὐ, ἦν. 
ἡσοισ' ̓ὑχιλυἀφικαύτο! ̓ σοισὶ μ'ὶ δ τσέρ τίω εἰπτοδαξι μὲ ἐλουσ 
"δ οὐ λοεβον ἔλαιον δῦυ χί “αρίνηδσ οὗ δὺ εἰδῶ σὲν ὀτιπρίτω 

νονὴ “τρουρ θμοσ οὐλλν απρλώτκατοῦ “σοινηὸσ "οὐ ριθ θα Θ Ῥηω 
νου: “δε μίαγ πρότουσίσ' Λουμιδοένε. τοιού ΤΉ. ὑγρὸν σὺ δι- 

ὅδες εἐριθμ ὁ ἢ ἡσὺ οἰσκε ἐὐθύρα μεμλλ"ουὴγα κατοῦ πρρένηότιοῦ δι 

ὁδὸν οἱ βικωλύᾳ, ὃ δ μιλυϑοΐγφπὶ, ὕξιμ ὡν ἐπισορῶϑα. σι) εἰῶς οἰευδι 

Αγοτὰ ἡ εἶδ ΖΊΣΟΙ ̓δάπο μιρϑείνᾳ, οἵ λλέϊ ὡσὺ δι μου μϑοιμφν) 

ὃ» Ἐτοίσιεϑθοεωσὲ οἰόμεϑε ἕκαςον εὐπλλας οὐ μὲ γὸν σοῶλοϑ!ὰ 

Ῥό πον ὸν κατ συμικεθηκονῦ7αν γίω τ᾽ αὐ τΤίαν οἰώμεϑω 
νωσιεάν δ ἡ ὑνηὸπρεῖγμαί ̓ὕξεν χη ἐκεΐμου αὐτία ὅ17, τὶ μιηὲν 
δέκα δὲ σογτεξγλούχάμ. δέλον ποίνωυυτιτοι ζ ὄντι ηὸ ὑπέσος 
ΤΩΣ Κα » (Δοὶ μη ,ὐπισοέμϑροι "ἡοὶ ἐπαισνέμαμο!. οἱ οἵ 

ον τοῖα οὐὐ "Τὸ ὑτωςἰ χν' οὐ δὲ ὑπο σοί μενοι, Νὴ)  λουσίν. ὡς τοῦ 
εἐσλωῖς σξἦν ἐ ἐπσιστίμ, ποτα λυΐεεηον ἀγλως ἔχφν" Ειμδρ οτυν 

Θετερλελεη “τῶ ἐσσί οι Ῥότρς, φέρον ἐρϑιμενιΦαμμεν δὲπὸ 

δεεξηρδαίξεοος εἰδέναι ἀππόδάξιν δὲ κέτω, συλλοισμιον ἐπ’ 
σῇ μόγεχν: ἐπσησί μον δὲ λέγω, ἐμαϑῦν "Τῷ ἢ ἔχήν οὐὐνγὸν ἐ!-. 

συζ μεθα εἰ τοίριω ὅξηγϑ ἐπαίσυεα" οἷον ϑέμς ,Ανατκί, (Δτίω 

εἰπσοδφατκην ἐπησηίμην, 6 εὐ Λιθῶν τεὐϊγαριὴ πρωτῶμ ἡ εἰ- 
μέσων" Καλτνωρι κωτίρωνηκαι προτέ ρῶν ιρδ οὐ τέκον ΤΩ 



συμσε ρείοματονΟὔ “πῶς ἔσοῦ! ἡ "ἡ αὐ αὐρ ὰ ; οἰκά ον 

δφίερυμδρτ, συλλογίημοσ μδρ δέ ἐφουρνὴ λον γὐων, οἰηῤδᾷ 

ἑιςσὲ οὐΐε ἔοοι οὐ} γριήσε! ὑπησήμοιν ἡ ληϑ8 μϑῳ ἣ δέ εἰ 

ν οἱ πὶ ΩΣ ἤβεη μή ὃν ἐπίσααϑοιοἷον δΊι ἡδναί μεῖον, σύ μέ 

Ῥοτιῖκ πρώτ ἢ δαναηρδείκτ' “1 κ ἐπύσοξτμηι τὴν οὐπσῦ δάξιν 

οὐ Ὁ.- 3, οὐ ἣν ἐσέςα ϑαφὼ ὧν ἀνέδαξίς ὕξεμη κα]ὰ συμίδεροηκος, 

ηὃ δ ἔχ ἀπαύδᾳξίννιη γι βαΐτε ὄν τνωρμμιώτερα δέ ε δνου ̓  
πρότεραναλται μα, γτιπότι ὑπεσυέ μέϑου, ὁτρίν ΤΗΝ αὐτίδμ εἰς 

δι μι μ. Καὶ πρότερα ὀπερούτια διηρογόνωσκομδρος, οὐμό 

γοὺ τὸν ἐτέρον ρόππον τῷ! ξιωιέ γου6" «οὐ θὲ νὴ ἡ τι! ἀδέναι" λυτὴν 

Πρότερα, δι" ἌΣ γνωριμιώτερά, δυγώ σ- οὐ δ ν χρύνηδμ πρόε 

ρυντῃῷ φύ σελ κὺ πρὸς ἡ ῥιεῖς πρότερον: ὦ ̓ Λιγνωριμώτερον,α 

ἡ μὴν γγω ριμιώτβον: λέλῳ δὲ προσ μᾶς εἰ πρότεροι πιωριμώ 

Τερ Τα ὐτῳντῆς αὐαθασὶν ἀτπλοσ δὲ πρότερα διενώριμὼ 

τρά, 1α Ἡρφφώτῥον. ὕ2 737» Ρ ρωϊάϊω κα μ, Ἰάκαθόλυ μαλίσοον γ ̓  

τοί Τῷ δὲ Ἴα [καϑέκ αἰφοινὴ δΔ7| χά τοί] οὐὐτο )λή.λοι Ο' Ἔχ πρώ 

δ᾽ βεηὸ δ αὐ χν οἱ χεΐων Ἰαυπὸν δ λέρυπρῃίηον λα έν: 
ἐμοὶ δι ὅδ οἰριλείξιο, πρότοισ' ἀμεσ' "ἀμεσ' 9 ὲ, ἧς μήξρ' αὐηε 

προτῦι ̓. Πρύτωσίε δ᾽ [ξὴ ̓ υἀπτοφοίψσεωε δέ τερον μόριονὲν 

καϑξνοο. Ἀνδλειε ες μ΄. " όμοὶ ωσ' Λοιμιιὺῤ σοι ὀγετέρο γοῖμν 

εἰσσοδιφ (μὰ σὲ, ἡ ὡρισμένως ϑοῤτερον ΟἽ; ἀληθέσι Αἰ πόφαν.-. 

σὶς δὲ οοὐγλιᾧ ἀσέων οἡρΊζρον ον μϑριον ΑνΊἰφαισιε δὲ, ἡνΤήϑε 

σἰεὴσ ἐκ δ μεταξὺ καϑᾶν τίμμό ἔν δανἹ, Φείσιωσ, υδ ας 

Ί καατέμοσ ̓καλαφασές:ηὸ δύ τι εἰπέ ίνος οἰγῤφεσίς. Α- 

μέσου δοὲρ χῆσ᾿ συλλοπσγκσ ϑέσίν Μμ λέηῳ,. ἣν μή "ἤξιδῴξαι, 

Μη ἐδώνείτκο ἥδ γὸὺ μαϑησυμδρόνμὴν σαν αΓΊΚΗ ὄχῳν κὶ ηὸμ δ; 
ον μιοϑῆσύ μενον, οἰξίωμαδειντ ἐν έος "Τ0] [οι 1: 12 2. » μά 

λι σἔ πῇ Τοῖς ῬΙέσοὶ ς εἰώϑω μϑρ λέγφν ΟΥ̓ Ο μιεῖ." ϑέσεως δᾶμϑῳ ὁ ̓ 

γρτόρον τ δ ἰῷ ρΐων Ἴησ' "εἰρῷ εἴνσέως λα μβαίγουσοι οἷον λέ 

Γω ηὐ ὁ ἀνα! 7} ἢ μὴ εἰναε εἰππύϑεσις ἡ σχνιυ πύνΊου, δρισμϑ 6. 

ἍΤ, 



ὁ ζ δ ριημος ϑέσιε ἐδ ῖη. τίϑεγων μὲν ὅ»οά ἐριθμιντίκος μο 
νοίος τὸ οἐδγοαῤρεγμεὶ εἶρδω καϊα τρσυν υἰηέϑεσίσ' δόνν, 527.ηὺ 
γι ἀξεμιονατ, κὶ 0 ἘΠ (ΠΝ μον οζδὰς εὑ τανηὸν. ἔπει δὲ δῆ πὐσϑύφν 

τὲ Καὶ εἰδέμανηὺ πράγμα, τῶι Ῥ οὔν ἐλάν συλλογόσχεον ὃν κα 

λύμμαν εἰπόλάξιν. ὅϊ: δοΐϊηοσ' τὟἉ Ἰοιλῶμον ἀβῶν ὁ ὃ σρλλο 
Ε5} ο,κἰνάτχί, μὴ ἐμο Ἵν προτνώσίκᾳν 7 πρῶτοι “ποίνΤα, κα ῃ 

ἐμμα,οιὐγαιὴ μού γερζει ἐν» δ} ἡπάρλ «ἰκαςον (ἐ ἐπκένο βιός Λ,- 

λον ὑπώρχᾷ. οἱ }ον δι κου μεν. ὁ ἐκένο μάλλον υΦί λοις 
τάπέρίημεν δυο 7ὰ προίτο Ο πεσλίομϑριὶ εὐκῶμα ἴσμεν “ει 
ποσλιομδῳ μιρζλλον" δΤι δυξκόμα (δ Ἰαὺ ὑςξέρον' "ἐλοϊόντεσὲ 
νέσ αν μούμον ον οι ἴδεν, ᾿ ΜΗ ἐΤυτχάί "4 μήηε εἰσδον, μέε κέλτ 

ον δϑακείμδμον, ἢ εἰ ἐτύγχανεν εἰσθοσυΣι μικήσοτοε σὲ “7 ) 5. εἰ 
μήϊις προγριώσέτου ὟΝ σ᾽; οἰηῤδάξιν πσισινόντωρ. μοΐδον ἊΨ 
δ οἔ ΓΙΌ πισευφν τοῦς οὐῷ λοῦῖς ἢ οὶ σρίεσ᾽ ; σὲ “2 συ μτσεροί.-. 

σμμοισσὺς! ον δὲ μέλλον τὸ ἐξῳ τίμ ἐπιρή μίωιν δἀπχοδεί 
ἕεωσ, οὐμόμον λέ πρὲσ αὐῤ χῖσ' μοΐῆον γγωρί ξέν" μεῖ)λον οὐ 

χρίς ππισινφν: "γα λφαυμδύῳ ̓ Αλλὰ μὴ δδέλλο οὐ}, πσιεύ τε 
ΠῚ εἰναι, μὴ ͵ δὲ γγωρι μώχορον “δῇ λὐσικφμδῥων τρίς αῷ “οἷς 
ὁβξών ἔσο συλοιομὸσ τῆς ἃ ἐνάνίεισ  ἰπαρέτας" εἰ πὲς δῷ 
ηὃμ ἐπαισοίμϑρον οὐ πρλοδς οὐ μοτούππαωηον εἶναι Ἐρίοιε μα γι δεοὲ 
ηὦ Δέν Τα πρῶτο ἐπήσοι 85,2 δον ἐ ὠσισάμ εἰνουυτοῖ δέν, 
μδῳ, υπυνέν τῶν μϑιρίτο! εἐπσοδείξ εἰνον ὧν οὐδέτερον 7 τὠλυϑὺν 
οὐ τοῦν ατκοῖῖο Η Οι μδρ δ» ὑ-ποϑέμδρο! μὴ Εἰ ν οὐδ ἡλῶς ἐπαΐσού- 

δϑου,,δ τοι εἰς εἐπεηρον αξ ἰθυσίμ εὐν οἰ γειϑιμ)ὡς οὐκ ὃν ἐπρυσοό- 
μένοισ Τὰ ὕ ὑΞΈ ρα, δὲ ο, 7κ πρότερα, ὧν μήδε πρώτου» ὧρ- 
ϑῶς Αὐλϑντεσιοἰδιιίοιγου Ὁ 74 πειφειδιελθέν. Εμδὲ᾿ σον 

ἢ κοδεἰσέν ἀρχα του τοῦς ς οἰγναύφοισ εἶνου εἰπποδείξεωτει μὲ 

οὔδής αὐ δῇ ὑπέρ φασιν εἰ θγανηὸ ἐπέ σοεϑαεμιόνον. εἰ δὲ μι ὅ 22 
Ἰὰ ροΐτα εἰδένου, αὶ σὲ 7ε ἐΐε Ἰούχων ἄνω; ἐπέ σοιθθο δ σὲ οἰ-- 

“λῶν καὶ σϊ κυρίως: οἱ) ἢ ἐποϑίσεως εἰ ἐκει μοί γεν Ο σὲ σε- 



6, ἐμὴῳ τοῦ ἐπαί σοιόθα ὁμολογδυσιιδεοπσο λειξεωσ ") ε εἰν οὐ 

μόνον αὐήρε.πσϑένπωμ τ οὐπόδξιν, οὐδὲν κωλύᾳ. ἐνδῴ χε ϑϑουρ 

δ κύκλῳ εήνεθα τίω  ἀπῤδάξιν φιοῖ ὁξαὐήλων Ἡ μέϊεσὲ Ὡς 

μϑ, ὅτε ταῆσοιν ἐποτοτί μίωυ οἰπτοσιῴα τὴκὴν ὄνοι, αὐὐοὶ τέω ἢ; Ῥ 

οἐμέσων. λὺ ει πτόδιφοτον: “καὶ )ου 6011 οὐν ατκοῦῖον, φανερὸν: εἰ 

ΡΣ αἰνεέκίς μὲν ἐποίσει ϑαφγα πρότεροι (Δὐῤ ν᾽ ἰνπαύδάξες, 

ἡσυετοία δέσρτι Ίω. ὠμέσοι, τοῦ τοῤροετρ δάκος ἀροίτκίς εἰ εἰν οἱ» 

Ταῦ τοῦ οὕπωσ Αέγϑεμν Σ μόνον ἐποισήμψωυ οὐ "ἡ εἐρ 

ιν ἐπισήμων θναύ τινα δ αμὲν ̓ ντῦὶσ' ὅ ρου γνορρίζο μεσ: 
ΚΚυκολῳλῦτι οὐδοινουρι εἰπσο,λείκνυ δ οὐηρλεῖς, δέλον" "ἐϊχξρ 

ὧκ προτέρων λέ. τίῳ αἰπύ λάξιν Εἶνου ̓  γνωριμωτέρων: εὐδῳ 
γΕεηΡν γέϑδεῖα αὐτο θα ῆθά ἁμαπροτερα φινφερα ἐν, Ε, 

μϑηὸν ἐχέοον Ῥληρυνοἷ ον 1α μὲν προ ἡ μα δοξπρλοοιονσέο 

Ἐδτον καὶ ἐτακεωτὶ ριΕὶ γνώριμον. ἐπ  υ ΧΩΣ αὐχοὸν εἰξς γδοῤπσλις 

εἰ δένουν καλοῖς ὦ οὐ ριαμένον, οὐϑλος. : δήϊον. Ἡ οὐχὶ τολῶσ' ἡ ἢ. ἑτέρα 

᾿εἰρέδαξ ει πγομάνυ ἐπ ὲ ἡ μὲν γνῶ ριμιοτέρων. 'ΙΣ υμιξαόνά 

δὲ τ] σ᾽ λέγουση κύκλῳ τω εἰπόδαξιρ ϑιναιρούιό νον ηὸ νῦν εἰ ρῃ 

μάνον,οὐδυδὲὰν ἄλλο λέγάν." δ γν τῶτ γν, εἰ τοῦ τ᾽ υξλνεώχως 

δὲ τα ςἀδνον δέξο δά ον δ πὶ "Ὁ συμθαίνᾳ τρῶν 

ὅρων χειϑέντ' «ὃ μὲ ἐγ δα ῬΛ ΩΝ δῦ λίγων ἐκανάμπῆάν ῷα 

γοῦν εὐσὶν δια ἐρῳ Φδλίγων δίῃ  διοῖ ργαν 7» ηοὐ] οἱ ὃ ον, 

ὀξαἰναίνκησ δὸς "του σὲ, ΠΕ ἢ εξ νης σον Ε΄. ἔιδὰ 

1 ἃ ὄντος, ἀνοαρκπηὸ ρα. ῬΥΊΣ Δῦ, ὙΠὴΌ, 1 “ἢ ὙΥΡΥ 

κύκλῳ »κειϑωνὸ ἃ ἐφῦυ οὸ ττηὺ οὐ γον ἀπά δὲ νά: 

γάν, ἀβηηὸρ λέγάν “Ῥυγολῦτετο ον» σι ξ) τὸ δὲ Γ πα 

δὲ γϑ οὐ γόνῶν τῷ συμιβούόνᾷ Ῥισ. κύκλῳ φάσιν νου: εἶνου “τὴν οἱ 

γβδειξιν οὐδὲν Ὁ ἕτερον, πλυν 51: οι! οἱ ὄγῃος ηὁ εἰ εὴροὕτωσι 

πούνται λέϊξου ῥ ίόγον. ὀνμων δἐλλόυ δι δωμαην, πλὴν 

"οἱ Ῥύτων ὁσοιαλγί Λοὶς ἔτούτοοι οὖς πύρια Ἰδιαν Ἐνοσ᾽ μὲν οκἢ 

ἰκφμένον, δέλᾳιοτο; ὑπ δέ “πογὰν ἀγκῖι τῇ εἶν οἱ ἀτέρο θ᾽ 
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δὲ μδσ', ὁγ) οὔτε χω ἐνὸς εἶσι ϑέσεωσ᾽ μιᾶν εθείσης' ἕκ 

ΤΣ, ϑέσέων “πρώτων καὶ ἐλα χίφων, ἐν δέχεται ἐἰ ἘΕΊΚΟΣΙ 
λογέσνιάϑορ: αν μδρ οὗ) το ἄ τῷ ις Δχῷε ὑνσή. ὅν τοῦ τοῦλ- 

λή Λοις Δτῷ Ρ διοῦπων μδ οὐ ὦ ἐγδέ χί) ὁξ ἰγιώλωμ διφκνυύ οἱ 

“αυέντουά αὐ ταϑέντοι ὃν πρώτῳ αὐματι ωὡς δέθφετον ἐν ποῖ: 

ΠΡ ; συλλοπίηκο, Δεδῴκτοοι δὲ νὴ ὁ τιῖν τοῖς αἰγρις χέμιασὶν 

᾽ οὐγόνε τοι συλλοτηημοο,: , περί ἢ ληφϑέντων: Τα δὲ μη αν 

7) οὐρά μου ἰμϑρα οὐδοι μς ἃ, δόξαι κύκλῳ ὡοτέπενδι ὁ ὁλί 

γδὲ τοι τοῦ ἐν τούετ ἀπσοδιέξέσι, φανῷον: ἊΣ ἰμενόντε καὺ οἰδιυύ- 

γα ν ηὃ Δέγάμ ὁξ αὐλῶν εὔνουν! τίω ἀππόδαξιν κοὺ δροὶ Ῥῦτο 

ἐρδέχε ϑα ποίντων εἰνου εἰσ δάξιν. ἔπε: δοῤδιιώ ατον ἄρλω: 

ἔχῳν οἱ ου ὑ ὕξηνε ἐσιξήμα εἰ τλεδονάματκαῖον δι δυεῖν ηὸ ἑ-σιοπηὸν ΩΝ 

ἐκια τοῦ “τὴν οὐγρλάκτεκῆν ἐσπεςη μίω «οὐστὸ δφκτικη δ ὅξιν, ἡ ἣν 
ἔχομϑυ τῷ ἐχάν αἰπύ λαξιν.Εξοῤαγκαίωμ οἰ τ συλλογισμὸς 

ὅθεν κὶ Γ ἐἐγῤδάις. Λιπτέον ἐρα ἐκτίνων δι Ἰτοΐίων οἱἱ  εἰτρδείξᾳς 

εἰσί: “πρώηον δὲ δεορίσωμεν “τὶ Αεγόμέν ηὸ ἰξαϊὰ πονηδς: νή π 

γὸκ αὐ νηδυκοὶ τὶ Ἰὐκαιθύ Ἄδι Κα καῖα “ἀρένηϑσ' μὴῳ ἕω 5 λέ 

γώ, δ δὺ ἢ μη ἐσίπιμον μ,, “νϑε δὲ μῆνμ δεηρτί " ἐπρτὲ δὲ μὲ 

οἱ ον εἰκαΊα ἜΣ δῦ ον ὑωον ἀλαϑὲς Ἐν λάπεῖν νον, οἱ, Δ 

ϑύσον ὑώον "ἡ "ἡ εἰνυῶ θα τερον, νὴ ϑεΐχερον Καὶ εἰ ἂν “ποίσῃ γα μ 
ΜΕ ξ,ημὴ ὐσοχωσΣ ἡ μάϊον δι. ἡ 9) τὸν ὀνσοίσεισοὗπωσ φί 

πρρῳ ὡς πα πατενηὸς ῥώτώ μενοι: ὴ εἰ ἐσσίτινι μὴ» ̓  εἰ γρηὶ 

μι ̓Καϑέυϊεὶ λόσκυὺ πο ρ χέδν τῷ τί ϊθην.Ἶον Ῥιτύνῳ ἐβῶὸς 

μή: δι 2ρα με, σγμη: οὐ δ ὁ ὀνσία οὐὐ «ν ἐ ἐκ πού των Ἂν μὴ ἐν τῷ 

λόγῳ τῳ! λέτοντι τήδξην ἐνυτποίρ χῴ: Καὶ ὅδοις “ὁ πα 

λόν τῶν οὐ Ὁ]: αὐτο ἐν χῳί λόγῳ ἐγυσασέρ λρυσι τῳ Τί 781 δὰ 

Ἀρλγ τροῖον ηὃ ͵ ϑν ὑπαθέρχᾷ ῥα μμμ' διὸ περιφρρές: υνως 

ρυῆον μή ) ἀρτὴ, εἐρίθμω!. Καὶ δ πρῶ» ν ̓  σιυύϑεν: "ἢ ἰσύταλιν 

ΓΕ τ ἐτβόμεκεν: η ἡ “ἄσὶ Ἰέχοιν ἐ ἐννπποέρλουσιν ὁν τῷ. λόγῳ τῷ 

7: κέγον τιν ἔνϑο μὲν γρα μου ἴνϑο; δα ριθμδς ὁμοίων δὲ οι 



ἐπεδα οὔων; 7α ποιαϑέκα ςοείςοϑξυλα λέ γριὗσε δὲ μὴ 

δεπέρως ὑπαιέρ χῇ, συμ: ρηκδΊω, οἷον ηὸ μιουσίκομ ᾿ ̓Αἰνκον 

τῳ ζωφ. ἔτι ὅ Νὰ ̓καθύτρκάμέ νῦ Αἰ [γίϑαλλντινος οἵ οὐον ηὐδα 

αζῳ ἐτέροντι ὃν νβαιδίξον ΤΩ τοῦ Ἄμνκορ. “ ' δὸυσία ὺ σοι ὴὉ 

δέτε ση μιοῖνά, χε τδόντι ὀμῖα γῶν ο΄πέρ 2: ἣκ μϑῳ δὰ Ἴ κα 

ϑὺ ποκφμέν, ἀρϑξνα λέγ Τὰ δὲ αϑῦτοκάρδμυ, συμιρέ- 

μηκόϊα. ἔτι δόλον πρότρν, ηὸ μα δ)οιὺ πὸ ὑπππέρλον ἑμαςωι, 

ἰοϑαυ δ γσὲ ὦ ̓δ)οωδηὸ, συ μιεεβηκόσ: Ζ Ὁ)» δὲὰ ηὸ ἱεαδῦ ξφν 

ἡοραγόμ' αἐλλεί σειυζαμφδα Ῥυϊ γο εἰ [ δὲ δγεξυγδμκοιϑοϊηδὴ δ 

οὐ ἀτισ σοι ἥσμενοσ οὐπέϑανε (ΔκαΊα Ἰὴν σφφατίω, “τ δγοὶ 

πὀσᾳ ατ! ()ο2- «ἀγλῦν συ αν στῇ α“ἥδμέον εἰτρϑανν. Το ἄρα 

λεγό μὲν οἱ ἐσχέ πὴ οσλώς ἐπι ΤΝ ὕσωσιὀγυ πέρ χῴν “τοῖς 

ἐκ τα γορῦ μένοϊς ,ἔνυ ποΐρ χε όθα, διοξνΤοί τέ Ὅη μόξοβ εἔτ- 

ἰωισιον δ ν ἐνδέλεαι “πε εὐ ποώρ χήν! Η  ὡαλεῖσ, ἢ" 7εἰ. εὐν-τικεί- 

μᾶμαῖ οἱ δ᾽ ρα ῳ "ὃ .θι; ὴ ὃ καλμτσελον: ΠΥ ἀριθμῷ, ηὸ “τέ 

γῆν! ̓γδράρτιον- σι Υ ηὸ ἐγειντέον ἢ σέρησίσ: ιἢ οἐνχέφα 

σίς ἀν Τῷ αὐ τῳ γίνφ οἷον ἀξίου τὸ μν περρῆον, ἢ Ὁ κ φιθμοις 

ἡ τἀετοι ὡς ΤΕ οἰγάγκη φάναι ἡ αὐτο φώ,, λὐναίγιη κα ίκα 

ϑφυύῖα ὑπαοίο χήν. "Ὁ ὁ μϑὺ 94) πε πὰ νηδσ' κρῖ ἰιοὐϑοδνγὸ δωρί 

ὅγω τὸν Ὅ “σον τοῦ ν- “Καϑθόλσ δὲ λέ οἰς ́. ὁ λυκαῖα “ινηος γι 

ὑποίρ χε. καϑαυγὸ' (Δξδυθδι ιφλρδρον εἴρα δ“ σοῖ καθόλῦ ἐμῇ 

μοίγκης ὑπέρ πραίμιασί: “ὁ καϑυδυγόδὲ δι αὖτο, παντὶ 

οὐδ καθ ̓ κὠηδῥ ρα μια ὑπρχά στῆίμῃ. Οοδιδις μδιδὴ γραμ 

(μη: (Δ πῳ' Ῥιγώνῳ ἡδίων, δῴο ρϑοο. (Δρκαϑάυ ηὐ ηὐ Ῥέγωμ, 

δῶ» ὀρϑοώ: ΠΝ Τὸ καθολυ δὲ ὑπο ρ ἐστι ἡ ἐἐπὐ 7870 χόνηο: 

“οἷν πρώτα δφιμύν}.οἱ ὴον ὸδιυὺ ὁ ρϑοῦς ἐχφν» Ὑπὸ τῷ δ θμοϊίδη 

κοϑό λυ ΐςσέςοι ἤεεδῶξοιν καγοελθμοι τ ὁτελύο ἡ ρλαι ἐχ' 

οἱ λλ ἢ 77 ον γον λβμιας: δὲ χρῆται τῷ Το χόμτι λθιμαυι ὁ 
διάκνύς, Ὑτυτρατων. “λθίμοι μι οὐκ ἐ χά δὲ δυο ὀρϑαδεισοις: 

οὐ δὲ ἰσοσκὲ Λεστ χά υϑρ ηδν χὸν διψο ὁ ρϑαῤε ἰσρίς. οὐ δ πρῶ-- 
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Ῥυ ἀλλεξηὸ Ῥίγορμον πρότερον ὸ νγάμιυγϑ τω κὶν πρῶρεν δύν 

ὀρϑοίεε ὁ χον 9472 οἰ οὐο,γοὐἼῳ πρώτων εὐ πατέρ καθολ δια 

ἐππόδξις καϑευηὺ ηούγρου καθέλῃ 87 Τῶν κί λλὼν Ἔότν: τί- 

νοὶ ὁκαϑνηδ σὲ 7 ἰσυσκελθε ἐκ 7:1 καθόλε οἰλέσπὲ πρλέον: 
Δα δὲ μη λᾶν θοΐγ, .,"γχ ἡρ)λακίς συμιαί νῷ δεοε μι ῥ τοόνν: “διμὰ 

ὑπέρχ τὸ δφκνύμδμον προον καθόλτὴ ̓ ἡ δοκῶ λείκνυ δ" 10. 

ϑόλν προ οἰποι τώ μεϑορδὲ σα πίω Τίω οἰπανέτώωυ, “ρῶν ἅμα 

δεν και δὐὠσερον πὸ ρα ηὸ (μαϑέκοιςομ το καϑύκα σοι ἢ 

᾿ "ὁ »οὐὐ ἀνώνυμοι ἢ ἐστ σν οὐφφόφοϊς ἐδιᾳ προί παισίν. Η Ἰυγχίνῳ 

ὃν αἷς ἂν μέρφολον ἐφῷ λείκμύῇ. Τοιολ ἐν μιῷᾳ υπιέρξᾳ μδῳ 

᾿  ἀηόδᾳξι. “δι ἔσο ἐς οἱ] οὲ πανηδριαὐμὼς ἐκ σοι Ἰέρυ πρώ 

τ καϑὺ Αῦ ἡ ἀπὸ άᾳβι». "λέλφσιΤόο πρώτου! “οὐ ἀτῤδάξιν, 

ὁτοῦν ἢ πρώγου καθόλῦ: δι οὖ “σ᾽ λείξ4εν ὃ οὙήο ὀρθόν ονσυμ 

“πέππτουσι, δύξφεν ὦ ἀγγυγνεϊνοαεὴ ̓ ἀπέδαξι, δυεξηὸ ἐ ἐπε πασῶν 
εἰνουν δ ὀρθῶν, κι ὅδ σὲ, ὄπεομὴ ὅτι εἦὖδν Ἴσρα ΓΤ μου, 

ἀγλδ ὑτοωσοιὼ Ἴ σοι Ἰζ αὐ εἰ Ῥίτώνον μπῆν ἄλλο ἢ ἰσοσκελέσ, ἶ 

σοσχέλές. ἂν ἐσδύκᾳ ὑπαρέρχφμίκω νὴ ἀνοί κότον, "τι ἐναλλάξ 

δ εἐρίϑιμοι. (Δὲ ρα μεμα: φερεοῦ, ἡ χρόνο!"ς Φασερἐδείκ 

ὑν ηδγρχῇ χυίν,ὀνδε λόμϑρύμλε κα]ά “έν τῶν μιᾷ, ἀπο λεί- 

5εἰ δφγρῥναι: "αἶρε ὅλα κὸ μιὰ εἰναι οὖμο μέεσμεένορ Τὶ, “υῖν τοῦ 

χαῦ τοῦ ἐν μα ϑημο! μάκμ: χρόνο Ξερέοε: δι ἐδ μοι φᾷ ῥᾷν «(Δ 

Δέλων Ὧι: εἰν ἐλαμιμ ἀμε]οιΝῶ δὲ ἐκοεϑύ ἴὰν δείκνυῖ. Ουβ 

χραβφλαὶ ̓ νήουβιϑιμο ὑπσῆρλιν, ἀλλὰ τοῦ: ὃ καϑόλου υ- 

πσο ΤΥϑεν τοῦς ὑπόρχεννιά τούτο οὐδάντις λεΐξν καϑύκεε 
φὉν τγίλρονον αἰπτολείξει ἡ ; με! ὑσέρα δτι διὸ ὀρθασὶ ἔλθ 
δἰκεῖφον, τὸ ἰσύπολίνροον υθίσιθα μρθηὸ σκ εἰ ἌμνοΥ Ηρ τ ἰσῦ- 

σχέλές, οὐτπτῶοὶ 1 δὼ χὰ Ῥί ρον ὑτὰ διζοὐ ρϑοῆς ἴσον εἰ μὴ ηὸὐ σὺ 

ᾧλσχκον Ῥόποον: οὐδὲ αϑύ λου Ῥίχφνον, πο μηδέν ὕξεπίι-. 

γα, γιοῦ το τρίχρνον ἐτερονεοῦ ΠΣ ἡ τρίγϑνον οἶϑαν «οὐ δὲ 

σῷσῖν Ῥίηϑρνομ, ἰλλὴ κατριϑιμον: "κα τείόδος δὸῦ “πρῖντϑι εἰ μἷι 



δέν πὶ δούκο ἰδεπέποιι οὐκοὶ Ἴδε 072 καθολῦ: " »ἘἼοὶ δι 

ἀπτλώσιδλου δ. δὴ εἰ τοινηὸν ἦν Ῥιτώμῳ εἰναι νὴ ἰσοσλι - 

γ5' ̓ ἑκοίσῳ ἢ “πᾶ σὲν "εἰδξὶ μὴ τοῖν ηὸν μαὐδσερον αὐ πο ρλ δὲ; 

Ῥίτωγον, ἐχ οἶδα: “αὐτου δὰ Ῥίγωνον. δ ἢ ἰσοσκελὲς ὑπό ρχι. 

7. ἡ ποότεκατο Τ θ0 “πέρα! πρώ: " καθόλῃ τινὸς ̓ ; οὐγρδᾳᾷ 

ξις, δῆλοι ὅ ἐκ: ἀφοαηρύμδῥων, υὐποέ ρέῃ πρώτῳ, οἷον “τ! ἰσο 

σχελεῖ ΘΜ » Ῥιγώνῳ, ὑπανέρξα σίδωυ ὀρϑε. "οὐύλε Ωῷ Ἰὐχαλ 
κἂν εὐ ἡ ἀφαι ριϑένγε 72] ἰσοσκέλέν" "αὐοῦ 12. Ἴθμμαηος, ἢ πί 

φαης' σῇ 'ζ' πρώτων: τίν δὶ πρώϊν εἶδα Ῥιρῶνν, καίτοι 12 

ΒΕΥΝΙ (ἡ 7οῖς αὐγοι σία τούρυ ἰκαθολυ 717 μὴ  εἰπόδξες. 

ὁ] ὄξινὴ καὶ εἰτοδεκΤικὴ ἐ ἐπσιφήμ Ὥ δα γικαίων αὐφχῶν: ̓  

“τ ἐοπέφοιτους οὐδ αηὸν ̓αὐως ἐειν τώ δὲ καϑαῦ τοῦ ὑπέρ 

Δοντοι ολύαιγχ ας προεϊῃοσὶν ὁ υϑυδὲ ον τῷ 5) τά σξεν ἰσπσοίο 

χειν»ῖεδαῦτο ἐν χω τόϊξεν ὑπερ χι καπηλορῦ μϑροιτοὐτ. 

ὧν ϑοξτερον " ἢ ὑπηίκειμϑβωμ δνοίβεν ὑποί γεν ν «φοινέρον Ἶ 

τί ἐκορυΐτων “νῶν δ ἀϊ, δοὐτσοδφογικόσ συλλογέημοσ: 

ἀσσάν ὌΣ ̓ ὅ χωσ' ὑποίρχει ἡ ἰκατῶ συ μικερμίμδσ᾽. πὸ δὲ 

συμιεεδηϊεότα ΩΣ ἀὺ δε γίκοίλδ ἥδῳ ὅτωσ' λείωτίον ἢ αὐὖ- 
ΧΟ ϑέμϑμοι σ᾽, ὑγί κα ἀπόδᾳξισ δῤαγίι αὔον δ" κρῖ εἰ ἀπαῦ- 

δύδιᾳκτος ὅχ οἱ ὃν πῇ ἀλλωσ ἐχεῖν ὁ ἀὐαγκαίων αὔραν, 

Δὲ εἰνω; 7ὸν συ ἈΛογίαμον ὁξ αλυϑῶρ μϑ Ὑ ῦθε οὶ μιὰ 

εἰπτοδιφίεννγτος συ λλογέσοιαλο.ὁ8 ὀφαγκούων δόυχ ὅξιν,ἀλ 
"ἢ ἀπποδιειίι να τὸ ἼοΊο Ὁ ἦδῳ ἀππολείξεώς σὲ: Σε- 

μεῖον δ τοὶ ἀππύδάξις δ ὀρουγίεοίων, 2 “ΤῈ οὶ τοῖς ὀρφοίσεὶς 

ὅτω Φέρομϑρ πρὸς Ἴουσ' οἰομϑῴὺ σ εἰπτοδφκνύγαενῦτε ὁ ου. 

ἡάγκον ἀϑο ̓ωὡμεϑαῇ ὅλως ἐγδέχεϑαρ ἄλλως ἢ ἐγεἸκοίτε τῶ 

Αὔηϑυ- 'δᾷλορ σἕ κι Ἰούπων ̓  672 Μήθάς: οἱ κα μι οζνᾷν οἰόμε 

νοέ κοῦ Λος χοῦ’ αῤχὶσ ἐδὲν ἔδυξος ἡ ἢ" πρότοε σίᾳ ἢ “οἷς οἷ 

λῃ ϑήφδμ ὁ δεσὸ Φι σραά ) ηὸ ἐπήσουεϑαν ηὸ ὑπηριή μιν. δὴ 

"Ὲ ὀνδὺ ξρνὴ μβ, οὐδ χι ὔξτην, ̓Ἀρ χεϊηὺ προῦτον που γένοισ 



φεριδϑείκνυτον “Δτέληϑεν οὐ “στῶν οἱ ̓κέζον Ὁ 7ὴ δ οὐναιίεοι, 

ων ὄνου διέ, ηὸμ σϑλλογέσμι φανερὸν Δ ἐκτῶνϑε εἰ)ὲ ὁ ὁμὴ ξ 
γον λύγον 1δ δου, οὔσῃ: ἀἰπατοδιείξεως, οὐκἐπισή μ᾽ ὧν δία ἄν 
ὥτε υὐ εἶ, ΤῊΣ ΧΡΩΣ " ὀξανάτικιν ὑπαοέρκεἰνοὺ δ θ᾽ μέδον: δε 

«ἐπσεδείχρν μη 1 96 ἀνοΐβωιο, ἐκ. οἱ δ διότ οὐ Ὑ λοι Ῥύηο δερς 

τὸ μέσον. ηὃ μὲ δ νδέχεϊ μη εἰνουεγὸ ὃ συ μπσέροισμιο εἰνα Πιαὶ 

ὃν ἀπέ γε μὴ, ΠΣ γ1}) ἐγὼν ηὧν λόγον νὴ σωζόμϑμοσ' σωζομᾷ 

ὕου “Τῷ πραίμαηος μῇ ἐπιλελισμένοα,. οὐδὲ πρότερον ἠδι4. 

φϑαρείιδ᾽α ὧν ηὁ μέσον εἰμὴ οἶνος, Πιοίδονωςε ἐξ4 μϑργὸν λότων 

σωζόμδμομ. σωζομδμου “15) προίζμουτος. ἐκ οἶδὲ δὲ . οὐδ᾽ ἄρα 

Ἴρο τέρον "δ4 εἰ ἐδὲ ΜΗ , ἔφϑαοτοοι ὀνδέχυτοι δὲ φρένα, ε ηὃ 

συ μικοίένου ἂν εἰν ἀμ ηϑν νρὺ ὄνδε χόμϑρον.. οὗ λλ ἥξω οἰ- 

δύνα ἣὸμ οὕπωσ' ἐλοντο εἰδέναι ̓ ὦταμ. μδρ οὖν πὸ συμ. 

πέρασμιοι ὀξοἰνοίγίονο ἢ ἧ οὐδὲν χω λὺς ηὐ μέσον αἰν αν Γ 

ἔκ αδον Ὁ »σδγοῦ ἐδεχϑα. ΝΣ ΔῈ ὃ ἀγαβιαλον φιοἷρ μι δ 

οὐνα γκαύων. συλλογίσοιαθα ̓"ὥφπερ “οὐ οἱ Ληϑὲσ᾽ μΗ ὐξ οὐ- 

κεϑῶν ὅτων δι ηὸ μέσον ἀθαν οἰ γκησ', γος ηὸ συ μ'πέροιαμιας 

ὀβοίνεέγκης "ὥς έρ (Δ δξ εὐ ληϑῶν ὁξ εἰγοίγκοιρ,ἐληϑύν ἀεὶ. 

ἔξω οὐ "2 κατοῦ 15) ἡ ἀβοανείγκυσ'. μὴ τούτο ἰκα τὰ 72) 

ἐτοὐναίκαθον ποίνιων) ηὃ ἐα τῷ υπό ρλάν' τορμδὲ μιὰ εἶν αι Γ 

καβον ἡ ἡ γὸσυμπστέφασμαιοὐδεηὸ μέσον σε ίβεοιδον οἱ Ἰόν πεῖν. 

ἔςξω τὴν ἡ ὥ τῷ γ μεδθ οἰνείεησ, ὑποίρχίν. τ σὲ αὶ «ποὺ 

τούτο τῷ τ (- εὲν οἱ Πεΐισ ποὺ τὸ οἱ ρα τῷ Ε΄ ὀξαναζκης 
εἱπατέοξ 4. οὐλλοῦ χυ πέκφτο: ἐ ἐπέξ "τόϊνω εἰ ἰ ἐπαίσοῦ! οαἰςποδι4.- 
Τικω, διέ, ὀξαν άξκης ὑπάρλάν, δῆλον πέρνει μέσον δίνας Γ 
χοιέον ἐλάν τίω οἰπολάξ ιν. Η οὐκ ἐπσισήήσετοι, οὔτεσνό τιοοῦ- 

τοῦτ ἀμείξκα ς ἐκένν είνο οὐ λλ᾿ν ὀπίσω του οὐκ. εἰδιωτιξαιν ὑπο 

λοίιεν ὡς ἀνα Περίον ηὸ μὴ εν ες Πκαδον᾿Η οὐ δδιήσωτο ὁ μοὶ ως, 

ἐείνχε δ οι εἰδί δγοῦ, μέ σων-ἐοΐν τε ηὐ σοι δὲ ἃ μέσων:Τ εἰν 

δὲ συμαέυμκόχων μὴ ἰκαιθο7 οὶ, ὃν γρύόπτον δεωρίθ: 1α 



καϑῶν τος, οὐκ εν ἐ ἐπιρῆ μὴ οἰσατο διφγ χεκοοῦ ΚΣΧΩΣ ὀβάνεί 

γίεης δέξο ηὃ συμητῷ ἀπτα: ηὸ συμῖεε βηχδσ' Ὁ ἐνδύλε- 

τοῦ! μι ὑπέρ χά: πέρι “τοϊοὐύστον Υ λέγῳ συμρερη!δηορ- 

ζω! εἰπα ρίσελεν ἐν τίς ἴσως. Τίνυεἵ ὐδτος τοῦ τοῦ δέ ἐ ἀπας 

7δν “πεοὶ τούτων εἰ μὲ δ κἄτι ηὃ συμπέρασμα εἰνου ι(ὐυϑὲν 

» διαφερ4ε ὄτίσ ἐρωτώμεν πρὶ Ἰυχόντοι, ; εἹ ὄπποὶ τ συμ. 

πέρασμα. "Δά δὲ ἐρωῖαν οὐχὺς λυ εεγκοῦθον ΕΥ̓ πὸ ἡρω- 

τημδα αὐδτι λέγε! ν δῤάίγχη τω κόρ λέγοντι: Δ ἰληϑῶς 

κέπν,ἐ ἐαν ἀληϑώς' ἡ ἥ ὑπποίρλομτο: Ἐπεὶ δξανάγκης ἱπάρ 

Δα “στοὶ ἵκαςον γένοσ ὅσοι [ει ὐϑοι τοὶ ὑπάρχει: (Δ ῃ ἐκ αου ιν, 

Φανε ΤΙ πέρι δὰ καϑαῦτο παρ λόντων οὐ» ἐπσΊ ςΠ μονι 
μὰ οἰπποδεξ 4σ-κοὺ ἐ ἐκ ΑΝ Ῥούτων εἰσί. Ταρδρ ἢ συμᾷιβη. 
κότα οὐχ, λύαιγχοίοε: ὥς Ἰῦυς ἀναίμων τὸ συμπέρασμα, ἐδέ 
μου" "διότι υὑπσοίρλει: οὐδε οἱεὶ ὄἄσνμο κοιϑοὺ γὸ δὲ «οἷον οἷδηα 

σημείων συλλοτίσμοι ἐπ ὺ γ᾽» χυιϑοι ηὸ, οὐκαϑού ηὸ ἐ ἐσσί ςή- 

συ τού οὐ δὲ δ) τι γὸ δὲ διό τῇ ἐπέ σοιϑου ὅξη οὐ δγὰ τῶ αἰτίου 
ἐπίσοεαθα. Δ οὐὐηὸ αὖρα λᾶ κοὐ υὸ μέσον! Ῥιΐῳ. "κοῦ ηὸ πρῶ 
ζδ τῷ μέσῳ ανέρχινιΟυκ ἄρα. ὅν ὁ αὐγὰ γένυς ΤῊα 

τιοΐν τοῦ διέ ξα οἷον γὸ ὁ γεωμεθεκ οὐριθματίκ Ῥί αὐ ϑδητο 
ὃν τοί!’ ἀππολείξεσιν- ἕν μϑρεὸ αἰπτοδῴινυ μδρον συμασέρα- 
σοι: Τ᾽ ὅ τοδ' 81 ηὸ ὑπποέρλου γένᾳ τινὶ χαϑαυ δε ἂν δὲ τοὶ ἀ.- 
ξιώματω. ἀξιώματα σεν ὀφῶν Τρίτον ηὸ γένος ηδ α)7ρ- 

κείμενορ ἃ το ποίϑα Ὕ τοῖχ αϑαῦ τοὶ συμιβερηκότοι δωλοῖ οὶ 

ηρλάξιν: ἢ οὖν μϑ δ κἡὶ ' ἀπόδάξις, ἐνδέχωταρ: “οὶ οτος ὄνομ: 

ὧν δὲ οἡ τ γένοσ' ἐτέρον: ὥςπερ αθιθμυντεκβσ ̓  γεωμεσϑῖ δι 

ὕξε πὴν ἀριθμῳτήκην ἐηρδάξιν ἐφαρμόσοιρ ἐσσὶ τὸ τ᾽ μεγέ 

θεσὲ συμιβεδηκότοι, εἰ μηγα, μεγέθη αὐριθμοί εἰσὶ ὙΤδη σῶς 

ἐνσέχα ἐ ἐπί πτηγων, ὑξερον λελθήσεται Η͂ δαριθματικε ἐσπτὸ 

λήξια ἀε ἐκ ηὁ γένος πρὶ ἢ ἀπποδάξισ' κὰν, οἱό ἀλλα 
ὁμοίωσιῶς τον οὐ ολδ' ἀνοΐγηκοι ηὸ ουθηὸ εἰνου γένος ἡπαῆ εἰμέλν 



τς ἑοὐσπόδάξισ μεταιιαέν 4: αἴγως Δ᾽ ὅτι οἀβδηζαίσεημς δᾶλον: 

Ἑκὰὴ ἕώ οὐ ΤΣ) γένδ, μοίδευ τᾶκ ραιὴ τοὶ μέσοι ἔν ἰὴ μήνος 

θαεῦτος συμβεβηκότα ἐφουν. «διιοὶ γα ΤῊ  πωμε βίᾳ ἐκἤξη δῷ 

ξαν ὃ 07] Ἐ ἐναντίων μία ὑπσηήμα. οὐ) ἡδῶσι λύο ἱεύβοι χύς 

υὐ ἰδάλλη ἀπεραίμν τὸ ἑτέρα: οὐ ὅσος οὕτωσ' ἐλ! πρὸσ' αἦμ 

λα. 13 χεὶν ̓͵ ϑώτερον ὑταῦ ϑοῤτέρον δ Τα ὀπτίκες πρὸ ὑάῤο: 

μεῖθιαν. "ὐ7α κα αὐδιμόνικα πρὸς αὐιϑιμιντεκν.Ου δέτε ὑποώρ 

ΔΓ ᾿γαμβὲ μὴ ἡ  χρα μριοιί: (Δὲ ἐκῷ οὐρΧ, ἰδέωμ ἐοὐον ᾿ὶ 

καυλλί Τ ρρηθοίς: ̓ὶ ἐὐθεϊα!ν εἰ , ἐν αὐ Τίω; ἐχέ ἫΝ ποριφε ρεί 

ρο ἐν) ἡ ηἡ ἰδγον είγος οὐ" Ῥὐπσάρ χά οὐὐῥικοινδν" Τὶ" Φανέρυν δὲ 

διἐοῶν ὠσὶν αὐτηροτοέσοη; κοιθόλπ δέ ὼν ἐσυρλοϊομιὸς, ὅτι οὐναί 

υ ηὸ συμυποῦ οὐκ οὐἶσγον ̓ ἐξν τ᾽ γε ούτε οἰ“ποδάξεωσ:- 

ΔΑ Τ' οὐ πλῶσ ἐπ ε}ν οἰνσο δοξῶν Οὐυκὅδν αὖρα οἰπσυδάξις Υδῖ 

φϑαερτῶν οὐδῥησισηή μοι συν» οὐ λλου "εν ὥςπερ! κατοὶ συμβε 

ἱεμηκ: (διχὴ οὐκ ἀθόλου αὐτου, ὅξην' , οἰ ποτί. τὴ ἡ πῸ ὁταα 

δῷ Το]οιύ τη ελροέβεν τ΄ Ἔ ἑτέραν ΜΗ ἐκαθάλῃ ἐν εἰν προ τοισιμυοὺ 

φϑειρταν φϑαρτην μὸν σΤί ") "ὦ συ μπσέραομα δ᾽ ̓ἐδμὺ Ἰι0( - 

ϑυλύ σὲ, ὁ Τί ὃ Μ Σ ξσρριῦ δι οὐχὶ 1) ἐφων: ὡς Τὸ οὐκ 8: ἊΠ  Ὲ 

γήσοιϑιώ ((αθδλου, οἰ λλῦτι νῇ. Ὁ μοίωι δ χᾷ ") περί 504 

σμοῦν: (ἐ ΤΕ: πέρην ὁ ὃ ὁρισμὸς ̓   ἀρλϑ εἰπτοδεξεωσι οὐπόδᾷ 

ξς ϑέσει δια φέρυ σοι ἐὰν οἰνσοδιείξεν Αι 553 

γρλλεΐκὶ πένο μα " οἰπτοδεί 4 νὸ " ἐπσι ον ἅν ΣᾺΝ ΕΙΣ ἐκλόψδι, 

δβλύτιὴ ἡ μ. οὐ δεεσὶν, αεξείσιν ̓  ὁ δῦνκ αἰεὶ, καῖε μέῤ εἰσὶν 

ὥςπές δὰ ἔκλφψις, ἰσανίπως ῬἸς αὐνοις: ἔπε. δὲ Φαλερο(ς 

οἸάκασον εἰτρδιξξ οὐκὕξημ, εἰν» ἐϊι δ ἑκάσον αῤγῶν, 
ἣν νὰ ὁ δάκγυμϑιμον ὑταίρλρ ἡ ἐεἄνο οὐκ ὅδ: ηὸ ἐπέ σοραθο τ 

Ῥ δὼ ὃς ἀληϑῶν ὝΣ δὺουπτο διείίε τῶν δεχθῆ θὰ ἀμιέσω (δ. 
ὅθ} οἵντωσ: διῶξαι ὥασύρυ ρὕσων τον τετράν γισμίϑν: 
ἵζα τοὶ ἱκοιγόντι » Δερεννουσέμ οι σοι] Αὐγ9,, ὃ Δέτέρῳ 

ὑπο ρβ4σ)διὴ πάλλων ἐφαρμό ἢν σὶν οἱ ̓ κόγϑι ὁ συπεμῶν. 



Ουκοῶ αὐ ἐκᾶνο ἐσήφοταε, ας. ἡζ» ΤΙ; ἐσυμιεεβηκοσυδηρῷ 

ἂν ἐφύρμνηϊω ἡ ἡὶ ἰγόδξις: "οὐ ἐπσῖλλι είνος ἔκαςον δξ-πεςοί 
μέθαι μ᾽ ἰεαποῦ συ μικερηκοσ, ὑπτῖν κα τέκεν) γινώσχωμδῳ 

ἰμαδὸ ὑπώρλι ἐκ ἢ ἀρχὸν “ἢ ἐκείνῳ ἢ ἐπκκᾶνο. δον γὸ δυσὶν, 
ὀρϑαῖεῖ ἐσρίς ἔχειν ς ῳ ὁ ἐπιέρλεινιαϑόϊνγ εἰρημθρον ἐκὴβ αὐὸ- 

χῶν ὯΝ πούγυνῶ ἡςχεῖκα θαυ ηὸ καἀκένμο ὑπαρέρ ες ῷ ὑπορ 

2! εὐροΐ δον ηὸ μά δθμ ἐντή, οὐ ΤῊ συπενείᾳ εἰ θροι' Εἰ δὲ μὲ, ἀλ 

λώςτο ὁ οὐϑμὸ νέκοὶ δγᾶρᾳ ῥμητηκῖστα σὲ Το] οὐ Τοῦ, δείκνυτοι 

μ . ὡσοίν πως: δ κεν έ ρᾳ δὲ. τὸ μϑῳ δ}. οτι τέρας ἐπερηίμησε ηὸ 

) »ποκείμενου εψο; ἐτέρον: ν δὲ διό πιτῆς δύω: ἡς καϑῶν 
χοῦ τοῦ “ὐέϑηε ὄξην: ὥςτε νὸ ἐν ἐκηουτ ἡ φαν ΓΤ ἐπ ὅδε ἄρδει 
ξαν ἑκασὶ ὡσγλῶς, οὐ ἢ ἡ ἐῸ ἢ ἰδύωρν εὐρχῶν. Αλλὰ τούτων " 

αρλαα ἐλουσὶηὸ Χοινον" Ει ϑφανερ Ῥύ», ᾧ με ρον Ὁ. δέ οὐκ, 

512 τὸ; ἐ κασον ἰσία: εἰ ρχαι; ἀνδξξαεκσούν ὑκῶν ᾿ἀπτούντ' 
ἀρ λρα "ὁ ἐπιςζή μα ἡ ἐκείνων ἰεύρια ποίνπων" “ἢ ) 6 ἐπόσοτουι 
μάλλον ὃ ἐκῖ' ἡῥωτέρωρ οὐόων εἰδῶν. ἐδ προτέρων δ» 
οἴἶδον τέ μὴ ἐξ αὐπίατών εἶδ αἰτίων ὧσ Τεῖ μιοίον οἱ δενὴ 
μαλέξα ἰεὰν ἐπόξήμε ἐκείνη ὀμριὺ μοΐηον Δ μοί ισοιὶ δοῦ 
δάξις, ἐκ ἐφρμόηφς ἐ τθᾶλλο εἔνος, ̓ Αλλ ἢ οἷς ὁ ρητορε,ιδεέω 
μεϑωοὺ ἐ ἐσέτρις ὀπεῖκαὶν ἢ μηλαινεκοεςυρὴ αἱ εἰθιθμμ Τικοῖς 
ἐπὶ τῶν αὐρμονικἀ σι Χαλεπσὸν δὶς, Ὁ ὁ γνεἔρο εἰ ἧ ο ἐδ! ̓ μήν» 

λαλέπ: δ ηϑ πῶν 1 τ ἐκ ἐχάςον . ἤσμς : μητέρι, τ εἰ 

δέν, οἱόμιϑουδύεν ἔχωμι δξ αλυϑ' σῶν οὐιλλο λαμ . πρῶ: ΤΝ 
ἐπήσοι ϑαρηὸ δῦυκ. ὄβηναίρι συήεν! νϑ δέ εἶναι τ πρώγοι: Λέγω 
διάρχις ὃ ὃν ἑκάςω, γέμᾳ ταῦτ οὗς ον ΤΙ ἿΝ “ΔΆ Ἰἐρδέχε του δείξοω: 
ὁτι μϑῳ ὁ ὟΝ σή μιοιῤν4 "ρὲ χρὶ πρῶτο οι τα ἐυτούτων, νοομιις 

"6 ὙΡΩ: Οτὶδ' ἿΣ ττιμεν αῤχάν λαμραάμψῳν: τοῦ ὁ δάλνα φφινώ 
μα: ζϑμν τὶ μογεξ οι τὶ ὁ θυ» κοΐ γρίγωνον: Εἰμαν δὲ τίω 

μὲν μονάδο Λιαρεῖν μοὺ ηὸ μέκεθοσ: τὰ ; δέ χερα διάκνύνο- 
Ἐκ» δ'οἷσ' αρώντορ ἐν τρῇσ' ἐπτοδ 4 τρί σε σά μικεσ᾽ . 



Τά μδῳ ἰδγαὲκ ρτιο' ἐπσιρπηίμυσιτοῖ δὲ κκοινοέικοι νοὶ δὲ ὑκυώ τοῦ 

νοι λογέαν. ἐπε ἐ χρήσιμόν) ὅσον ἐνῃυ α᾽ ὃ Τὴν ἐπσιςή μος 

γένφίσγαμδῳ, οἷορ ρας μεμην γοιδμσὲ: ω Μθυνκοινα γ, δον 
ηὁ ἐσος ἀπδὶσων "ὦ δν ἀφέλῃ, 67 ἜΝ τοὶ Δοισασοὶ: ἑκανον δὲ 

ἰκοφον τούτων, ὁδον ὁν χἕ' γένφτοουηὸν Υ̓ “ποήσε!, κὰν μὴ 

κουτοῦ “συζντων λα, οὐξ ον, μεγεθῶν (μὺ γῶν" τῷ δαριθμητι 

κῷ ὁ, ἐτπυδοιθμιωνἔ τγδιϊόγα μ' υἡ ἀλαμβοίνῆ δ. “σέρλὰ ἡ ἐστε 

ρἥμη ϑεῶρει τρί ὑποίρλοντοι καϑοῖν τοῦ δον μονοΐδωε κα ̓ἀριθμω 

τικλοὶδὲ Σ γεωμαῖβία, κά χα μερίς: “Τούτου κ λαίμμίκας.- 

γουσὲ γὸ θμο "ἡ "σὲ ὁ τωσιτό τῶν ποῖϑη καϑῶυτοῦ, τήνδ 

σμμιοόν4 ὀίκονσον “αμιεαινουσίν οἷ ο , μδῳ ἐριθμετρο, τί 

πέρηῆον αὐ τιον." τύτράλφρνον ἡβκύοσ, Ησὲ πωμετρία, 
τὸ ηὐ ἄ Λογόν-ἢ τὶ ω ἱκεκ άϑοαρῃ νμάν «οὶ σὲ 52 δειχνύουσί 

δϑεῖστε “Υ̓ΝΝ ποοιν οἷν μοὶ ἐκ τῶν ἀπποδεδάγμϑιύων( αὶ ᾿ δἰσρολοξίος 

ὡσοίν τω. Γἀδ' καὶ οἰγρ δε στεκὶ ἐσππεςτ μη περὶ Ῥία ὕξέρ: σοί 

τε ὧν “τέϑ}. τοῦ τοιδνέ ηὸ γένον, οὐ 59 καθοιῦτο; “σαϑε μά 

τῶν 73 ϑεωρηεκη ρὸ τοῦ ἰκοινος ἀλέγομδῳ ἐξιώματο ἀξῶν 
πρώτων εἰπποδειίκνυχ δἰ. "ὦ ῬΡΡΝ τό οέϑηι, ὧντὶ σῃμιοόνᾷ 

ἕκασομ λαμ άν 4. Ἑνίασ' μϑῴτι ὑπιρήίμασ' δὲν κωλύφἑ ἐν] 

τούτων περορᾷρ: οἷου δ γέρος μὰ ὑπο τίϑεσθο ΓΣ δι, ἤ 

Φαμέρον ὁῇ ἤξίρ: ὧν δ ὸ ὁ μοί τσ’ δὺο ιν, 6:7) ὃ ἀριθμός 
ὅ:7' "οὐ σι ϑερμον ὝΣ γνχον: Καὶ τοῦ πρόϑῃ μὴ λα μια 

μάν τί σἠμιαύνφο ἢ δῇ λαιώασερ οὐδὲ ἀν ἰροιγοὶ, οὔ λαμβά 

"4 Ὥ , σμμιαέν 4 τὶ ηὃ ἰσοί οἰπὸ ἴσων ἐφελδν ὁπ γνώριμον : 

Αλλοῦδιν ἡ ον τῇ γεφύσει τρία ταῦ τοί, πατοὶ ὁπεδείζενν 

σ; "πρὸ ἃ δέάκνυσί" (Δόβ ὧν. ὦυκ διὔηπόϑεσίο ἐδοτημια 
ὃ ἀὐάγκη εἶν οὐ! δγοιρηὸ κρὸ δοχείρ ἀϑεέγικην Ον ἋΣ πρ δ: ηὃν 
ἔξω Δό γὴν " εἰπσύδηξις αὐρηρος ̓ ὸν Ον ΤῊ ἢ τυ χϑ: ὗε! ; οὐσὲ 

συλλογεσμοσεὶ Ὁ ὕεὴν ὁ ὄροίᾳ προς ἣον ἔξω Λόγον ,οὐλοξ. 

πρὸς ηὸν Ἵ συ λόηομ οὐκ ἀεὶ σοι μι ὁ ὁτιν διειγυτο ὁ ὁν τοῦ λαμ.- 



ροίνᾳουηὸς μὰ δόξας, τοῦ Το ἐδὼ μϑρ δδ!εοιῆτος λα μβαῖμ, Ἰῷ 

μανϑοΐμον 7) ὑνπογίϑυτο, οὔ ξεν δ χαλώσ ὐπτὐϑεσίς, αὐ 

“ρος ἐκεϊδ μον ὦ ἐλυ δὴ ὁ μηδ μιοὶς ἐνούσησ' δύξης ἢ "Νὴ ὀγανχὴ" 

ν ἴσης λα μια υΐαι 1δ ουὐ δ, ουδ Ἰεϊ τουενκ 7ούϊῳδαφί ρᾳ εἱπτῦϑε 

σίσ' δια μα 7} οὐ αὐ μη ον αντήον 2) μιρενϑοΐγον 

Τῦσ ΤΗΝ ἢ δόξνλὶ ὃ λυ τιρι εἰπσοδφκηὸν ὃ ὃν ιαιμτεοένμ δι γοΐταιμα 
λάξασ: μῶν ὁνν ὅρυ], οὐκ εἰσὶν ὑπαοϑέσενονοὐδὲ ῥ᾽ ἐν ἢ 

μδεῖνΊ ̓λέγοντ' ̓αὐϊερτούϊ σ προτοῤσεσιμ οὐ ὑπτοϑεσεντιγδισ ὦ.- 

ῥοισ' μόνον ξυμεῶδ: ̓  Ἰουγοδθυχθη πύϑεσίτιεί μὴ ") Ἰδοίκ “ν 

ὑπέϑισῖ, τ ̓φύσειεν ἐν.Αὲ ὑσων ὅντ πῷ ἐκέμ ναι γένετο 
συμιτσέφοισμο: ὧν δῦπω μέτρα, ψιυδᾷ γρτίθ0) ὦ ας Τίνα; 

ἔφασαιρ κέ ἡϑυτίσ, αὐσ' οὐδέ Ἰῷ ἡνϑε λεΡ ἀδ' εγὸν δὲ πωμέ- 

“πίω ψδοῦν, Αἰηθντα “ποδ)οῦαν τῆν οὐ ἐπποδγοῖαν"ὶ οὐθέν 
Τὴν περι εμμέψε, ὩΣ οὐσοιν ὁδὲ πω μέρη: ἐσὲν σύμ. 

πέραν ΤΊ τῷ τίωδε εἰ χϑαν μρρυῆν, ὧν αὐηὸσ ἐφ ϑετι) αὖρες 

7ὰ δγουπούτων δι Λύμϑρα" Ἐπτιρὸ αὐ τα κοινὸ ὑππθϑεσέσ' Ἰδὲ 
σοί Ἶ ὧσ' ἡ Λον ἢ σον μέροιοίσὺ ΡιΙ. οὐδέχερᾳγούτων᾽ ξἸδυμδῳ 

οἷν ἕνα; ὁ ἔνσιπσαιρο τοὶ γρλοὶ, οὐκ οὐνεέτικι εἰ ἐοἰηῤῥάξις ἐστζξ: 

Ειναιμδῥνρ ιν ΟΡ ̓ “σολλον αὐ λυθεσ' εἰ πεῖν αἰματκ. 7} ἢ ς 

σρρφτὸ καθὸ Λεὸν ΜΗ Σ 7οῦπον, Ἐαμδενὸ καθὸ Αμο " ηὗ με ἐσο(ς 

Τικ ἐσνωνὼσ τουδώηῤλήξι: Δ αρατιὰ εν ἩρῖΣ γδουῦ γδ εἼ Σολά 

ὄνων θναιμὴ ὁ μώνω μον ηὸ δὲ μή ἰρδέχεϑοω ἃ δα μκοὶ φοἰναι(λοὶ 

πσυφοίνοι, ἦ δε μία Ἅα μβοίνᾳοἰπούδᾳξι 5: Αλλὴ ἐδ δέραε 

Ἐν μή τὸσυμισέ ρααμαούτωσ. διεξεν! ὃς λοιικουσέηὸ πρώ ον 

κα ά του μέσου, ὑγίο ἐλ θεριοὐσποφ αίνου διῶ κ εἰληϑύσυτσδε 

ὐσὰ δον διαφερφθναμα μεῖνον λαυΐ᾽ Ὡς δοίν τω: ΠΣ 

ἘΜ ὌΝ ἐδύθι [καθ᾽οῦ ἁγνὸν αἰ ληθὲσ εἰτί, εἰγὴ με ἀγθρινπον ὁ σὲ 

ληϑέρ, αὐ μόνον νῦν, ἀρίον ε ὀναῦ, μα ἐ ζῶον δὲ μην ἐσουὴ εἰληϑὲς 

εἰπεῖν κοξλλίδρ εἰκου μι κἄλλίδμομως ζώον"μι (ῶον δὺν. 
οὔἴιον δὲ," Τί ηὸ πρῶτον οὐμόμον ἱκατοὶ τ μέσον Λέγεται, 



αὐ! μοὶ Ἰοουτοξ Δ »ἡγοὶ πὸ ΟῚ έ “ἰ πλαῤνωνιὡρτδυδε οὸ μέ 

δον "Ὁ. ὀθμῦ ὄξεν) μὴ αὐὐηὸνῆρον ηὸ συμυτσέρρκημμοι δον διαφ 

ῥ4 Τὸ δόέτσοιν Φάμω! ἢ οἰπσο ἄναι, "' εἰς τὸ οἰδαύαντου ἐηρ' 
δειξιο καμ βάμφυνὰ ταῦ του ἐδοῦεὶ καθόλου. ταρσὸν δκανον: 

ἱκαρὸν δέ σὶ “τῶ γϑυύύς. λέγω δὲσπὶ τῷ γϑύουν, οἱ ον πίοί ὃ κέν 
πρὸσ' οἰτρδέ,ξ4σ Φίρᾳ ὥνπερ ἀρὴν " πρόπτέρομ: Ἑπρκοινὼν 
τσὶ δὲ παῦζοῖ αὐ ἐ ἐς, 30: οὐ λούές κατοῦ τοῦ ἰξοι γεξ Ϊζοι γα δὲ 

λέγω οἱ ςχεωνῆ ὦ εἰσ ἐκ υτων ἀπχοσδωκνυήτες"ἐλλδσερ ὧν 
δφκνύγ σδ. Ὺ δ᾽ δ4κνύουσι Καὶ Ἰδγαλώυ τρια ποίσειν: ξ ἐτ' 
Ν ιαθόλουπει οττοδάχνυς τέ κοίνά: οἷον 6! πανφᾶρ, ̓  οἱ 

ἡρφδν ομ "τι Ἶ σοι οἱηρ ἰσῶν. ἢ ΕΝ ηοιόχων ἀήαιὐδὲ δύοκ εκ Τῇ 

χν ΚΣ ἤδν οὕτως υὠὁριαμένων χίνῳν οὐδὲ ϑούτς ἐνδογόνοσεδᾷ 
ἣν ἐρώτους οοἰτεσοσιφαινυιῦτος δ» οὐχ, ὅν ἐρωήᾶν,δνα οὶ "ὁ Τ' ̓ὴντί 

κάμϑμων ὃ ὀντῶν ΜΗ » διείμιν ὑϑω ηὃ οὐὺ πδ' δεδφετον δὲ γυ ον 

»7! σ᾽ περί αἰ λΟζομο εν ηδ οὐ τὺ ὅδε ἐ ἐρώτημα σμλλο 

ΓΝ ΕῚ προτοσὶς ὁῤῴ τιζφεί σῶν. “προποίο' "δὲ καϑῖκ ἀφ᾿ ἐσπηφή 
ἐπ ̓όξῶν ὁσυλλοπίημον δικαϑκοῤδ εἰ ἐν ὀρτηἐρώτημιο, ἐ“πέςα 

μονέκον: ὑξῶν. ἡκαϑύκαφῶν οἱ ΚΕίος ἐόνετοι συλλοτίαμιοτιδθ 

αὔρας ο΄ τίοὐποῖν ἐρώτημα πωμέμεον ἣν εἴη ὐδ απρίκον ὅς 

μλο! ως σὲ κοῦ ἐπὶ ζω αὐγων. Αλλξξῶν ἡ ἡ δείκνυτοιύσετστει ὧν. 

ἢ ̓ γεωμεῖία ἀξίν, ἐκ τ αὐτῷ ἢ δείκυυ) ΤΗΝ ἢ πωμεβίο, ὥασερ 
τοὺ ὀπεηκεὶ ὁ μοίως ὃ νὴ ἐπ αὐων " ΕΣ οὐ λ΄ ον 

Φιὰ του ἐ ἐκ ΠΩΝε Ῥρεκών αργῶν ὄχ συμ'περααμούτων τέ 

Ρι ; δὲ 5 “ἢ αὐρχϑν λόγον δ χυφόχ τον “ὔ' πωμεθ ἡ ἢ ἡ γιωμέηρ᾽. 

ὃ μοι ως δὲ οἷν ἐππ , ὐτανων ὑπσισαιμν. ὦντε “ποὶν οὖρα ἐκα 

σον ὀπερπίμονοε ὁ ρύντα μὰ ἐρώτα τώον, γα ταν πδέρωτώμε 
Νά ἀποκριτέον περὶ ἑκσυυ αὐκ. χρὲ ὁ ὑκατο τὴν ἐπεςή μεν δ 
ορηϑόνταν Εἰσὶ δια λέξεται γεωμίθξι ἡ ἡ πεω μέ 7ρης ὅ χωσιῷα 

νεῤ 0! Δκαλτ ἐάν ἐκτού τωρ τὶ δφκνύνεἰδὲ μη, δ καλῶς: 

Δῆλον δύ ο ἰδὲ λέγχάπω μέρ, οὐ ἢ κοι Τὰ συμιαίιίεος. 



ὧσ- »οὔκᾶν ἔμ ὧν ἀγεωμέηρή τίσ ΟΝ ̓ ωμε Ὅίας διρολε 

κτέομιλήσε! » ὀφαιύ ζνδιια κε τύ μένοτ ὁμοίως δὲνὴ ἐπὶ 3 Δ 

λων ἐπςημῶμ- ἔπε: δ᾽ ἤξεγεωμεβικα φωϊήματα, ἀρ πὲ 

γιοῦ οἰγεωμίητο Καὶ πὸ ρ᾽ ἐχαίςηρμ ὀνσισή μην τὸ κου τοῦ 

πίω εἰσνοιαν πίω “ποίαρ γεωμιεπρικαί ὅξη: Κα: πότερον Ἂ 

κατοῦ γύω ἀγνοιὸμ ὡμε “Ἰσμεῦς, ὁ ἐκ ἢ ἀὐικάμδῥων πο Ὁ 

για ς, ; θ πρέραιλυ Πίσμεῦτ: Καϊα πω μεθι οἷν δὲ, ἢ δξ εἴ λληξ 

τόνε: οἷον ηὸ μὺ σίκὸν ὅξην φωτμμαι "ἐγέω μι βηγο “αὐζ 

ρα γεωμιέ πρίαιρ: «ὁ δὲ παν πουρομηήλοισ συ μυπότππεν οἴ τῶν, 

πεομεπρικόν στῶ (ἃ ἀγεωμέβηηον αὖλον Ἰρότρ' 'διῆϊον Ὁ 

7:;». ̓ὠνπερὸ ἄρρυθμον, μοῖς ηὸ μδρ ἕσορον ἀπιω μέτρον 

“τ ἡ ̓ἐ χέν. ὡττρτὸ ἀρρυϑιμον δεέτερον, τῷ φαύλως ζ. 

λῳν: χοῦς καὶ οἱ Π οιοι οὐὐστηΝ ἐκ δῇ ὌΙ οὐ χων οὐ χὺν ἐναιν γέοι ἂν 

δῦ; μιοιθημιαισέμ,οὐ ὑκ ὅτην ὁ μοίωσ δταπρκλοηήσμον,; “1 Ὁ 

μέσορμ ὅϑην ἐ εἰ δι δν. καϊαγε δ γύῬυπρυγδ: ̓Ἱῦν πά 

λέν κα τθβλλδ λέγετοοι ππονηδστηὸ δέκατα γὐρῦ μένον οὐ λέτε 

τοῖς ἼρΩν : "ταί Του δι ἰ σὴν οἷον ὁ ρᾷν τῇ νοήσει: ἐν δὲ τοῖς λὸ τοῖς 
λανϑοίνα,α μα ρου ππτὸῖς κύκλος λθμμαι; ἡοδέχράψῳ, δᾷλον.1ἱ δὲ.7ὰ 

ὑσσηχύκλου; φανέρον σε ἤξηνον διξ δὰνσοισίν εἰς οὐὐϑηὸ φέ 

ρῴν. δὼ ΠΗ πρότασίς ἐπακτίκη. ὠνπέρὰ πσὲ πρότασίς ὅν, 

ἡ μή σεν ἐπὶ σλειόνων κἱ δέσοο ἐσσὶ ποίντων ἐκ ἥδ καθόλυ 

συλλοηήσμος, δῆλον ὅχρέδα νφοισέτ"ο αὐτο ὴ προτούσεϊ εχρὼ 

ἐνευίσείτ: "ἣν δ Φιῤφἔνστεσιν. οὐἷνστη γένοιτ᾽ ἂρ πρότοισές: ἢ οὐ 

δερατοκα Η ; δ αλεί (κὴ. Συμθαΐνᾳ δᾷμίοισ ε συλλοτίςως 

λέγφν δυοὶ ηὺ Λαμιεοίμν ,οἰμιφοπέροι: τοὶ ὑπόμδραι.οἱ ον (ἃ 

0  Καξμαϊδ' γρέϊ. ὑχιχὴ παρ ὄντι βπρλλαταλασίο γιοἰνοιλοιέᾳ. 

(Δὲ οὐ πὺρ πχὰ γεένν εὔπορα ὥφφεσι. (ῷ αὐταὶ οἰνει λογάοι: οὗ 

τῶς λουν. ἤξεσυλλοπημοσιλλ τῇ το χσῆι εἐἰνο λογία ἐ- 

“ΤΟΙΣ ἡ πολυταλείσιοσ δ τῷ πυρὶ ἡ τοῦ χί στ, ἐντῇ Χ1- 

»ἐσελ ἐραιλογέαἐνέοτόμθν Ἢ δίς ἐγϑδῴ χωτοίι συλλοιάσοι - 

Ὀ 



ϑαρείς εἰλῃ μιριένων ὁπ δὲ ἐγδέχε το, ἀλλδυλδρῶτοι. 

εἰ δῶν ἀδούνκηον ἐΐε. δυσίν αὐλιϑὲσ δθξοι, ἐφόδιον ἂν ἦν 
τὸ οἰνουλύφ. εἰν τέερέφε ΥΥ « ἐν ὀξεέμα ποισ' ἐσοὺ ηὃ ἐδ 
ὃν. “φύγουδῦνγο, τον ὕειν ἃ οἱ δοεύ χὰ Χξὲν οἱ ον ηδιξ ἐκ ου- 

τῶν ἀραλάξω ἼΣΩΣ, ὑκέϊρο αν τιερέφ4σὲ μῶλλον 7 ἐν 

ωοις μιρυ θα μευσίν, ἡ χεούδὲν συμιιεβηίεοσ' ἘΝ 

οἰλλαῖ καὶ του ]ῳ δα φέρουσι ΑΝ ον “τοῖς διαλόλο!ε, 

ὁρισμιουσιοιυξε τοοιδώυδν ἃ “ΝΠ μέσων. δ. τη. 

καγάν οἷον ηὐ ἃ “τῶ ἐνε ἡ  σοσὲ “τῶ τ: “πάλιν γον! 
γῦ 12 Ἃ . ποὺ "χοῦ πεῖς ἀ“πετρον. ποὺ εἰς γὐ πρλαῖ πίον: οἱ ον 

ν (5: κοὐ καῖζα πο ις, νοἱὲ ἰι «(] ἀστῷ 4: οἷορ ἴδεν οὐβε- 

ϑμὸς ποσῦσ. "ἡ νοὺ ἐἔπενρος, τοὐγρἐφῷ ἄ: δ-περιῆος ἀ 
ρίθμον “ποσῦς, ἐφον “ αβριϑμον περμῆσο,ἰφοῖ Γ΄. ἔ- 

σν ἀραιπὸ ἃ (μα α. το Γ. μοὶ ἤληνὸ ἀρπιοσσαοσος, ἀ- 

ριθας, ἐφοῦ 2. ὁ ὠρτιρσριϑιμό, ἐφοῦ τ. ξεν ρα 
ηὐ ἃ ἰκαϊα ποῦ τ- Τὸ δῶτι Ὁγλθῖνι ρφνοὰ νὸ δεότει 

ἐπίφουαϑα: προδτον υϑὺ ὦ ἐν τῇ οὐ ΤΉ, ὑπιφή μψηχρὰ ὃν ταῦ τῇ 

δ) χήσ' ἄνα μὴῳ πρύπτον ὁ ζλῆμο δὰ μέσων γήνητουρ συλλο 
γ1σμὸ στοῦ ΝΣ λαιμιιοίγετουεη πρῶγν αὐ τίον ἡ δὲ τῷ διότι 
ὑπισήμί, καῖα ηὸ πρῶγυ αὐ τιον. ἄλλον δ ἀμέσων μὰν, ἐἐ Ἃ 

Κεὶ μὲ δια Τοῦ αὐπῥου.εἐλχὰ ϑὴς ἀν τιερεφόντων, δγα. Ἰοῦ 

ίνω ριμώτερου «κωλυ ἊΣ ουσὲν ἐδ. οὐν τίκτε ,ϑφουμέ 

“ βωριμωπέρον ἃ ὀναμξνίοτεηὸ μά οὐνχίέον. ̓ὠντέσοο, δυοὶ 

Ῥύρυ ἡ  ἀτύδάξισ. πον ὅπ ἐγγυς οἱ “λάνετίς, ια ὴ 

μη 1 σήλικφν. ἄξω ἰφῷ Ε, πλανητο ἐφῷ ι, τὸ μὴ 571 
μάν. ἐφῷ οἱ, ηἢ ἐγγὺς ὄμα- . ἀλαϑὲσ' δὲ η ὦ καγα. 

χοῦ Υὶ' εἰπεῖν - οἱ Ὁ πλείνητες ἢ βήλιεουσιν. ἀλλα 

μας ηὐ ἃ ἰκαα. κοὐ οἱ. κα Ὁ μι ξέλικον. ἐγγύς 517 
ΤΟ λᾷλέφϑω διῦπαῳγῆφ, ἢ διαιϑήσεωσ. οὗ - 
νογκἧ, οὖ πο ἃ τῷ γ᾽ ὑπσάρχῳ - ὡς τῷποδέλει- 



ΜΤΟ,. ὅτι Ὗ “πλοίνητίο' ἐ ἐγγὺς εἰσίν, οὗτος ποῦ συλλογιαμὸς, 

οὐ “τῶ δι01,- ἀλλὰ τοῦ ΟΊ; ὅξην ̓ ἐὺ 7) δα ηὦ μὴ ΓΝ 

ὄν, ἐήύσ᾽ εἰσίγ' "ἀλλα διαὶ ηἡ ἐήτνς νας, ἐν σέ λικουσιν. 
Ε γχ φέ δὲ κοὶν λιὰ ϑωτέρου, ϑοέτερον δειχβήνοι «Ἄρα ἔσο 

“τ δ)ο1 ἡ ἀηέδάβις οἷον ἐξςξωγὺ Γ »δλανετίο' ἐφ᾽ ῷ ις ἐΓ 

Π)ςεναα. .ὴὸ ρζ, δον ; σελέν:ἰ πος χά δὰ μόρος. σῷ τ 

μοῦ; ηὸ ἐξ, τα ὦ τὸ μὴ σέ κρνὦντε καὶ ηὸ ἃ τῷ τ. , ποὺς το 

το) δγ0149 συλλοήσμιοο"ἀλη το ν᾿ ηὃ πρῶγον, αὐγλιονε"ποίλιν 

ὑςΤιω συ λήμην δφινύουσιν 61: στρωερυ4δυσ' δε “ἿΥΣ αὐξήσε 

οὐν Εἰ ΤᾺ, τ αὐξανόμδμον οὕτως σβααρο4 δὲς: αὐ ξανφδὰ σε λή 

νΆ, Φαινερόμ, δΊ, σφαυι ροδεσ' ̓οὕτως μὸῳ οἰὦ “τῶ σ1ἰγέξονεν ὃ 

συ λλογιημοσ. οἰνάππα κιν δὲ τειϑίνηος κου μέδον τοῦ δον. 

οὐ Ὑ δαὶ. τοῖς ουὐξήσείσ᾽, σᾷοα ῥοφ δώς ὕξην . εἰλλα δϑεῖ. κυ 
σφδοροφησ' ἑ ἔναι, λαμα ἄγφας αὐξήσεις 70] [αὐ 7αε. σᾷλε- 

νη ἐφῷ Π- σαι ροφδας ἀφῷ εἴ - οὐξηδέσ, ἐφῷ «.- εφ' 

ὧν Ω Μὲ σαιμθμ ιορέφᾳ, τοῦ ὕβττνωριμώτερον εἰναλγων, 

ΝῸ σἼμϑ. δεκνυτοοντο Μ61, δῦ. Ἐσι ἐφῶν η μέσον ἰξωτ' 

θ0 Τοῦ! - "αὐ ὧν τού Ἴο!ς Ις “ρυ) οι, κοὰ οὗ γον} δυο: ΤῈ εἰσαο 

Ἄφξιο, οὐ Ὁ ίστοωρηὸ αὐ τλον-οἱ ον δυο, τὶ οὐκάνουπνὰ ὁ δ» 

“οσ,, ὅτι οὐδων. Εἰ ἐΡ τούτο υ μή ἐνοιπνέν αὔτίον, ἰδειγὸ 

ζωόν, εἶναι αὐ τίομ σον αἰγαππυδν"οἷον Εἰ ἡ  ἀπαὺ φασί: αὐτία 

ΤΩ μὴ ἐποχήν, ἑκαϊα φασί αἰήια τυ ὑποίρχ' ὡμσερ εἰ 

οὐσύ κε τρα εἰναι ῖα ϑέρμμια κα ἧνρρα ἡ} μὰ γεοόν4ν,ηὺ, 

σύ μμεῖβα θναν, τοῦ γιαέμν:ὁ “ὁμοίως σὲ (Δ εἰ αὶ χο]ας  σὶσ' 

Ἣν Ὁ ὑπανέρχαρν, καὶ εἰπαύφασισ' ηοῦ μὴ ὑπαίρχᾷν ὦ ἐπὶ δὲ ἷἶν 

οὕτωσ εἰπσοδεδομϑύων,. οὐ συμιδαίμᾳ ον Λελθέν. ἐὸν ̓ δν 

ἅπαν ἀνοσπνέ ζῶον. ὁ " συλλογεσμιο γένετο τῆς σπτοι- 

αὐ αὐτίας, ἐν μέσῳ λῤμεαυτιτοΐον ἐξὼ ηδ ὦ ζῶομ: 

ἐφῆυ μ, ηὃ ἀνα ππτνεν ἐφῷ γ΄ γος. τῳ δῷ ΓΝ ι- 

“ακνΊ  ἰ ποῖο χά τὸ ἐξ: πῶρμ ὃ ηὐ οἰμοπνέον ζῶον - τῷ δὲ; 

δ εἰ 



Ε οὐδενὶ ὥςπεγδ τα ἐπ τ οὐδενε οὐκ αὐροκεἰναπυῷ ογίλοσ' 
Ἑοιίεοι σὲ σὲ τ οδηχεών, “δ᾽ καθδεσερθολον 

εἰρεμθροιςιγουγοδν ἿΣ ηὀναλέου ἀρ ρήσοιντοηὸ μέσον δ πεῖν. 

οἷον πὸ ποι ῥὰ χίρ σίδυφ τὶν σκυύϑομν οὐΐε ἐσὲν αὐ Λμηρί 

δῳτιοῦ δὲ Υν. οἴ μαπέλοι"κουτοῦ ἰμϑρι δὰ τίῳ αὐ7ίω ἐπσιςα μἷῳ, 

"οἷν κατο Ἰίω μέσων ϑέσιν, οὐ Τούς διαζοροιεἰσιν “τῶ δέ 

προσ ηὸν δυότι συλλογίαμον ἀλλορ δὲ πρόπτον δια ῷᾳ αὐ 

δεὸ τετο; ὁ, ηὀδελλης ὑπαιφήή μας ἑκάτερον ϑεω ρέξμυτοίοιυ 

τοῦ δ᾿ ἀξ ῦσαι οὕτωσ ἐχφπροσ ἄλληλα ὥς τέξναιϑάτερον υ 

τὸ ϑούτε ρον: οἷον τοῦ ὁπείκεὶ νπρὸσπωμεέπρίαν: οὶ» τοῦ μαχανί- 

κοὶ πρὸς σεριωμέθί ὧν Ἡρὼ τοῦ ὁ αὐϑμον καὶ πρὸς αὐιθμοντέκαν: 

τι τοῦ φα νόμδμ ει πρὸς εἰφρολοίικην. “εῶν, δὲ σωρώνυμοὶ Ξ- 

εἰσὶ: ουτῶν Τ Ὑ ὑσιση μων ἐμεοροῖον αϑρο Αογέοή; τομουθή ει 

ΤΙκι χοὺ ἡγουυ τρις αὐϑ μονεκη, ὅτε μο θη ματι, (Δέκα ἃ 

Τίω οὐκοίωυ ἐν ταῦθα Ὁ ηὸ μδῳ ὅτι, Ὗ αὐαϑη τρί εἰ ᾿ ϑένων: 

οὐ δὲ διότι, ἢ μαϑαμιτενϑθρ. "οὕ! οι ὑλρυσί αὐ τίων 

Ἴκσ “ἀποδάξ 4συρὺ πολλάκις οὐΐε. ἰ σεισίηδ 9, καιϑοί περ ὁὲ 
υὐῤεαϑύ Δουϑέω ῥουυτεσ,, “πὸλλοῖκίς ἐνιαηδῆῆ [ιοεϑέχιει ον οὐκ. 

ἴσοι σέ δχθ ἐτσισικινγ αὐ ἤξη δὲ τοιδα σι πτερόν ἘΠ ὀγ]αϊιω οὔ 

σίων κόχθυτοον ον εἰδεσί: ΤΑΣ μαϑήμιαοι, πέρ: ἐδ ὅϊν, 

οὐ ἡ ὃ» καϑῦποκήρϑμου τινος. ε ΥΣ πιοῶ καθῦηρκάμδμον {72:-- 

ἜΓΉΒΙ πω μι Ῥικ οἱ ἐσ, κἀλλοῦχ ἢ γεωμεπρικα, ἰιμὐθυηρκ 4. 

μϑϑου- ἰ χά δυνρὺ πρὸς Ἰ(ὺ ὀ-πρεκὴν εἰς οὐ τα προ συ γέωμέ 

Τίαν, οἴ 2" “πρὸσ' ταιύττηνεοῖον τὸ τσερὶ τῆς ἔριδος. “δ ρδῳ Ὑν: 2-- 

7,, Φυσϑίεου εἰδέν νη δὲ διότι, δπεροῦα ἐν εἰσαρχεῖς ἢ μα κυ 

μαι ϑήιμα Πολλοῦ δα δα μμῊ 1, ὑπ! κασ' ἐστιν, ὶ ἸρΛΑ 

σίν οὑτωσ, οἷον ἰαπρίκη πρὸ γεωμεῬίοιμ. 6! μὃν ΣΡ τοῦ τοῦ ( ἐκ 

κη κα: περι φι ὀραδώτερον ὑγηαίζετοις του! ἰα δον εἰδέ- 
γρόι διό τιδὲ, τοῦ ποομέβτ. Τῶμ δὲ υμείτων αὶ εἐ πέσον! 

χ' μάλισον, ηὃ πρῶτ᾽ ὄξενιού τι μαθαμοΤικο "ἢ Ἐπ εημο “διὰ 



»γούηου Φέρουσι τοῖς οὀπολέξ: (ΟἿ ον αὐιθματικη σὺ τέωμις 

Ῥία σὺ ἐπτεκ. ΠΥ φεϑον ὦ ὡς εἰπεῖν, ὁσρμ ταν δυότι “ποϊοιώ τοῦς 

τίω σκέψιν Υν ὅ ὅλως ἡ ὡς ἐσσὶ ηὸ το λυμιὰ ἐν Ζο!ς πλείρο!σ, 

δεοὶ γόνου τοῦ λῤμιογος ὁ τοῦ διότι εένε τανε συ λλογεαριὸς; ὡσ' 

τικὰν δνοἱ.“τοῦ πεν μεέλίσοι ἐπσΊοηημονίκον: κυριωτον ὙὟΥ 

τῷ ἰδέναν,γϑ δγότι ϑεωρένν ’ , εἰ του τίς Τῦ τιδεην, ἐπερτί μην 

δ) ηρυου μόνου 9ηι ρέϊσοια δυυα ὸν- ὧν μδῳ » τῷ μέσῳ λόμαι ῤ 

σι οοὐ γέγετου κατηλϑρικοσ συ λλογίσμιθσ: δὲ το χίσξεην ἐπε 

κήμη, καταφοαίσεωνιἐνδὲ σῷ ε ἐρέίτω, γήνετοιι μδρ αἰλνν οὐκαθό 

Ἀχ ηὸ δὲ τίσ: Ἴων καθόλα ὅξῆν: Ὁ » “ " 5 δεζώομ δύσσου! ὁ δ 

θρωππι: ἔσο» μδρ ἐκείνων δὲν προσδέτοῦ, ἀκέθνοι δὲ δυο 

Ῥύγον ἱκαταπσυκνδῖαι κοὺ αὖ ξί]ανε κωφὸν, εἶς τοὶ ἀ μιε σοι {Δ 

Θγ- ̓φανφοὶ οι δ Τῇ ἱκυριωτοῦρν τοῦ ἐπέσοιϑαω γὸ πρώγν ΓῚ 

μα ὥφτε ρ δὲ ὑπέρ χάν υὸ ὦ τῷ υὶ ̓ἐγεδέχιηο εὑρίμως, ὅτω ὡ 

μπ ̓εὐπανέρ χη {χυρό. ε λέγω δ ἀγόμωσ ὑπορχῴν" ἢ μμ «)- 

“πρέφ χήν, τῷ με θνοουὺ τῶν μέσονιὅτω; εὐ), δἐπκύσροι κασῶ, λὰλϑ 

ηὸ ὁ ποὶ ρχάν ἐμ ὑ πούς χήν οτρεν υϑῳ οΑἢ ἣ “δδηνὸ ιε΄ ῳ ὁλῷ 

τιν ἢ νὴ ἐμῴω, οὐΐς ἐνδύχί. ηὸ ἃ σῷ πρώτως μη υὐταπέρ 

λάν: ἀφω εξ ἐν ὑλῳ τῷ Γ᾽ "οὐκ οὐ εἰ δι με ςἐν ἂν ὅλῳ τῳ! 

Γ. ἐγχυ ρᾶ ρτόϑρ , θναν ἐντεν! ὁλῷ «ηὸ δὲ αἱ μὴ εἰμαν 
ἐμ γυῇῳ, συλλογοσμεὸς ἔξω, ΤΩ μι "ὑπο χά ηὁ οἱ, ηὐ οἷ « εἰ 

Ὑ» πῦρ ἃ οζ "παντὶ τὸ Ε΄. Ἔπδι μηδενὶ, ἦδεν! τῷ ὦ ὺ 
τὲ» Ὁμοίως δὲ κρὰ εἰ γὸ μϑ ι ἐν λῳτνἐζξεν. οἷον ἐν τῷ Ζ "ἡ 
μλ.» μὴν “παντί τι Ρ ὑπνζο χῷ “τῷ δὲ " οὐδενὶ ηὸ 2 ὥντε 

οὐ ἃ ἐδενὶ τῷ θ᾽ ὑποίρᾷᾳ 4) συλλοπίημον ἰν οὐὐγὸν δὲ τρό- 

"σὺν δφλβήσεαι, μα εἰ ἄμφω ἐν ὑλῳ τινί γϑηνῦτι ἐνδέχεται 

ηὁ ὦ μή εἰν οῦ, εὐν ᾧ ὑλῳ ὅξ) ο κι ̓ἀισπσοίλιν οὶ ὃς ἐν ᾧ ηὸ ἰδ 
Φανφρὸν ἐΐα ὯΝ ΟἾΞοΙ [χνοῖν,Ὁ οσοίέ μ᾽ ἐποιλλάπουσίν οἰ λλή- 

ρέδι ε΄ ΠΡ μηδὲν ὟΝ ἐντῇ ας ἜΠΟΣ συφοϊ λέ νὰ, ἐκ αὐποὶ μοιδε 

νόσ κά τηγ)9 ρξ,α ἐ ἐν τῇ εὐ εἴ οὐ ον ὁλῳῦε; τῷϑ' Φανι- 

δ γτ 



ρϑνδΊ οὁ υἱ ἐκ ἔσαν ἐν τῷ ῦ 5 ἐσαλλά ξουσι γ}ν οἱὐ συφθι Χίου: 
Ὁμοίως δὺ κοὺ εἰ εἰ οὸ ι ἐν ὅκῳ Τίμι αν. Ἐὰν δὲ μηδέπερον ἡ Ἵ 

ἐν ὁλῳμηδανὲ, μη  ὑποίο χιιδὺ ηὸ εὐ πρ οἶγοῦ ἤκη ἰρμὼν; μῷ 

υὑ πιάρχήρ. Ε,2 ὁ Σ᾽» ἴσοι πὶ μέσον, ἀναβίι ϑούτερον αὐ τῶν ὧν ὁλῷῳ 

τιν! εἰναι" ἡ» ἐν τῷπρώϊῳ λύματα ἐν τῷ μέσῳ ἐσθο ὁσυλ᾽ 

λογία: εἰ ἰμδῳ ουώ ὧν τῷ ἢ πρώϊῳρϑι ις ἐσύζ! ἐγ ὅλῳ Τιρῥ κριτοῦ 

φατίκίω Υν δξι τύ προτηοῦστο γένεϑθαρπρύτοισίν: Ε, δὲν τῷ 

μέσῳ ὀπσύτερον ἔτυ λα: προ ἀμφοτέροις }} λοφϑένηον τῷ 

σερμτικον, γένετο συ λλο γεσμεῦς; Αμφοτέρων Αμαν ώ 

κῶν οὐσῶν εἶνε ἔφοιι. Φανόροὺ »ὦ στιὲν δέλεταίτε εἴλλυ ἄλλῳ 

λή ,ὐπούρ χίν ἀγόμωνν, "πὰ "ούτὴν δέχ τοι: "οὐ; τσ! «εἰράκα- 
ΓΖ Ατνοιαδῷ μὲ κα τοῦ ε“ποφασὲμ αὐγου κοι ποὺ διαϑεσιν λε- 

ϑυδυῖς, ὄξεμδῳ ἡδγα συ λλογεαμον! γενομϑῥη εἰ οἰ σοί“τη: Αυστα 

δῶν μϑῳ τρισ πρώτως ὑπσοέρλουσίν, ἢ μὴ ποῖ ρλουσί συμα- 

γφδυχῶς' ἀ )ευτοον οὐπτλιδσ ὑταο κοίβρυ ποΐρ χνὴ μὲ ὑποίς- 

δά, ἢ ὑτοῦν δϑ οἱ συλλοπαμου κλάων τίω ὑπαῦ αι Τῆσ μϑὼ 

οἱ ος Πρλῆς ὑπσολήκ των, οὐ "Θλὴ Ν οὐ ποτα: Ἴξς σὲ ὅρα συλ οἶ 

μοῦ, “πλείοισ: Μὴ ὑπαρχέτω πὸ ἃ οὗ. μηδενὶ ἵν ἣν ἀηόμως: 

οἱονεί ρὸν στο ῖν ζη τουφαλπαρόρ χῊν τὶ ηδορ, τῷ ιὰ «μέδον λαβωνυὸ 

Γ  ἀπωεμδρος ἐσοι δια συ λλοίίσμου. ἐνδέχατοιεμδῳ οἷν οὲμ' 

φοτέραις τος προτούσεισ εἶναι γθυδές. ἐν δά χέτοοι δὲ τίω τέ 

ῥδῖν μόνον: δι) μάτεοὸ ἃ οϑ, μηδενὶ τῷ Γ ὑπο οχέ μήτε οὐ τῇ 

μηδενὶ πῷυς μόλε πεοιρδύ κουτέρα ὑμοΐπτο λιν, ἐμφωνευδες 

ἔσοντοῦα: ἐγχυρέ δόντως ἔχ ηδΓ “προσ ηδᾶ πρὶ ηὐιζ οὔντι 

μήτοι ὑσαῦ ἡ Εἰν οὐ μήτι, καθόλῃ τῷ «ηὃ μϑῳ » Ρ ἰδυϊα 

ον εἰναι ἐν ὅλῳ τινὶ: “πρώτως φφλέσιποαῤπῷτ οἷ μϑ 

πέρ χφν- Τὸ δὲ ἃ ὖχ. ον ἤκη “αἰεί γισ ἐσίν εἶναι ἰεαθόλουὡς 

“ππάμφο “ίοοί ψιυδέ. ἄγλα οὐ Τίω κὶ ἑτέραν ἐγ δᾷ ΨΩ οἴ ΔΗ 

οΥ λοεμρρίνφν. ὅ ̓ἰμϑῴ τοὶ (ὁποτέραν ̓Ἴνχων, οὐγλεῖτιεν ἃ α ΥΡ̓ 

Γι πρὸ τρισί οὐεί ἐ ψιυδὰς ἔσο, δγ οὶ, ηὸ ἐν μιηϑενὲ νομηὸ οἱ. 



Τὰυ δὲ ξε γχυρό οἷον εἰ οὁ ἃ καὶ τ τ ἜΣ τῷ ὑπο ρλείο 

σύ μωδ: ὦτων γ»πρῶτον ηἡ οὐὐηὸ πσλειόνων (αὐτῇ Ὑλρλτοίι, 

ου , δε τέρον ἀδευϊέρεύσοιι. "Διαιβέ ρᾳ σδουσὲν͵ οὐδιέῖ μὴ οἐπτόμω: 

ὑποὶρχφὶ αὶ μὲν τῶ ὑπο χήν ἀ εἰ ποΐ στη, δγ οἱ, γον τῶν τε δι ὅ τω σ' 

ἐόνετο μόνωσ: οὐ ὙΡ (ὠ ἐν ἄλλῳ ἀϑμο τε το πού ο χῴν συλ 

λοιήσμμοσ: Ἡ σὲ σχῶ μὴ ὑποίρ χήν ἔνηε τῷ! πρώλῳ ἐν τῳ μέσῳ 

λό μου: πρώγορ' οἱ ἀτοωμδρ-ποσοιχῦς ἐν τῳ πρωϊῳγένότεαι, 

μῦς πσῶς ἐ χοῦ σῶν Ὑ προτοόσίων. ἔν δε χα τοί μϑὼ οὐμ οἱ μῷοτί- 

ῥὼν ψιναύν ὐσών. Οἷον εἰ τὸ ἃ ὥγρτ ΠΟ Ἢ ὑπώρχεγ'- 

μαορτιἐεὲν Ὁ ληφϑή ηδ μὲ δα τε Γ᾿ μηδενί ηὐσὲ ΓΕ ἡποῖν Τῇ ἐγ! 

ις Ἀνονω πτρ δ] ασεσ- ἐνδέχίὲ ουτῆς ὑπέρασηοδδυριὶ 

σή στϑν τοῦ τ: τ ὁπό ζεισἔτω χιν: ἐξ ρξ 7) Τίω μ᾿ ἃ ΘΓ ἀληϑή, 

ἐνωρ σέ τ γι δῇ. Τίω μϑὼ ἃ ΖΡ εἐληθή,, ὅτι δ΄ πᾶσί ΣρΕρὴ 

σὲν ὑπορχέ τ η εἴ." Τωσὲξ ι -ψυσῷ, 0572 οὐδλιώουτον ὑποάρχῳν 

ΩΩ͂ δι μῷ μηδενὶ ὑποίρ χα τὸ ἃ τί Σ᾿ ἃ {τι οἰληθὰς ἔ οῦζε ἡ Γ΄. 

προϊασίσια μαιδὲ εἰ κομεἰσίν ἀμφότῥαι οἰ ληθέὶς, μοῖρ ηὸ σὺ μ..-- 

πέρασμα ἔσσω ἰλαϑὲσ: ἜΣ ΉΠΞ γι - ἐνδε χυτοιεοληθῆ 

νου τῆ ἐτέρεις οὔσης θυ σϑισ. οἱ ον εἰ ΤΎΝ ποῦς ὧν τῷ “ ο 

ἐν τῷ ἃ υεὲν εοὐνοξ (δεῖς ἮΝ ϑούτερον ὑπὸ θάτερον εἶναν: ὡς τ᾿ ἂν 

λαδμηὸς οἷ Ὁ μηδενὶ τῷ γ » ὑπόφχν, ψιν δῶσ ἔσο καὶ ᾿ πρότασίς’ ῷα 

μρον οι ὑπειὴ τῆς ἐτέρασψιδδισ οὔσης οι οὐμιφοῖν ἔσο ἡ 

δὰὰς ἐσυλλογεαγιοσ: Ἐν δὲ χῳ' μέσῳ δρ μου τί, ὅλος μὰν θοῦ 

ἀμφοτέρας χοὺς προτοζσείς ψυλῖς, οὐΐε ἐνδέ χε τα: ὁ. 

τοῖρ ν ηὸ παν τὶ το ις ὑππρέρχι, οὐδὲν ἔσκ! Λα - 
Θᾶνδ τῷ μὸν ἑτέρῳ ππεντί: ϑατέρῳ δουδερί πα ρβεν. 
Δέϊ πὐὐτῶς λαιβοίνφν χοῖσ' προτοίσευς, ὥρτετρ' μϑ ὑπο ρ- 

λέν. “τ σὲ μὲ εἡπαέρχαι " ὀπερύσοι συλλοιήσμοσ: Εἰ ουμὦ 
οὕτως λαμίανό υϑμον υδῷες, δῷ κὸν ὡς ἐν αὐ]ίως αὐ όπαλιν 
ἐξυσί Τ:ρδάδι αν. Ἐ-σί,δξκοίτβον οὐδὲν ̓ κωλύφηυδᾷ Ἢ 

νοι οἷον εἰ τὸ Γι τῷ ζσΔτῷυ Τιρὶ ἡ ποῖ ρχφὸν καὶ τῷ καὶ ἀλοφ- 
Ὁ {{1{ 



: παντὶ ὑπορλον, τι] δ αἰνὰ ψιλῶς δ εἰ μφότδων 

οὐτηροτούσείς μϑτο [ὅλ οὀλλξ'πότ,οὴ δ οἰ παλιν δὲ τεϑέν 
Ῥοπτοῦ σερυτικοῦ, υὐσουύπωσυ Τὴν δέ τέραν ἔνα! ψυδϑι νὴ δ 
τεραμοιῶ ἐνδέχεται δὲ ύπώρχ, τῷ οὦ “πον Τῇ μιοὺ τό 

ἀπαραι; αν οι λα 9. τῷ μϑῳ ἄϑλῳ ὑπο χρηὐ δ τῷ, δὲ 
τολμῶ Μη ὑπέρ χήν 5 μδῳ Γα ἀληθής ἔσο, δὲ τις γιυδαὶς; 

“ποί λίν ὁτῷ ιὸ τ μηδαν! ὑπανέρ χά, ύ σὲ χῷ κ Σ πρὶν] ὑππνέρξφεἰ) 

Τ{' «ἱρὰ τῳ ι “υξλλοῦ᾽ χὐ ποῖὶοχερ ἐῖν οεὐνλυφ 9) δ Ὁ “τῷ μῳ 

Ἢ ἡλῳύπάρχ' «τῷ δὲ υἱ μαϑενὶ ἡ μδρ Εις πρό τοσίς, ἐληϑῆς: 
ἡ δὲ τέρα, γψυδες; "Ὁ μοίως δὲ νὴ με ατοϑένν: “τὸ σερητεκον: 

6.» μηδενὶ ὑποέρχεί πῷ εἶ. οὐ δὲ τ΄ δ ἄδεν! ὑπαρέρξᾳ ἐανοιώ 

λιφϑήιγδ δ᾽ τῷ αὶ ὅλῳ μή αὐταυέρχᾷν τῷ δὲ κἰ Γὑλῳ ὑπίρχ, 

᾿ μ αγ ̓ ηρότοσὶο, οἱ ἈΝ θη σέσοε εἰ δὲ χέρα ψευδῶς τὸ πάλιν Ἂ 

φῶ δέν" ἘΠῚ ις -ὑπσφχοομηδεμ! λοξέν τι δύ ποίρλον, ψν 

δος ἐν άξαμ Δ» εἰ εἰχῷιτ "παντί "ἡ τι χὴν! ς εἰ πσοέρ χεινιξὰν οΑἡ) 

ληφϑῖ, τρ' μὲ ες “σον τὶ ὑπασέρ λον ὮΝ τῷ δὲ ὶ ἃ μηδενὶ 
μέν τι ἀληθὴς ἐσορ δὲ τὰ ἀφ δυδᾷς. ̓φανῶρον νὴ σηκοὶ οῖμ 

φοϊῴων οὐσῶν ψμναῦδν,ουτῆσ ἐτι δ΄ μόνον, ὁ [7.2] συλλοϊ ιὸσ 

ἀταυύτη τέκος ἐνηδ]ς ἀἰηβίμομ μὲν δὲ γῖε μα αἰηό μων ὑπαίρ λρυσν 

ἢ ὅη υὑπαρλουσίρ ὅταν μδρ διριηοῦ οἱ χει μιέσον γένετο Ῥυ 

γούδουνὁ συλλογεαμς, οὐλθέόμτο ἀμφοτέραν γα δέ όναν 

χοὸς προτοῤσεῖν: εἰ λον μόνον “ίω πρὸς ταῦ μέζονιάκρῳ. Λἰώ 

ὁδοί κέίον μέσον, δεὸν ἦν(} Τίς ἀν τι εἴσω ὁ συλλογίομόσεαῇ 

παρχετωνν η θαυ ι διὰ μέσου“το δ ἐπεξ οἱὴι εἱναποι στὴν 

Γι Ε καυτοιζβοι τέκν λαμβάνεϑθα συλλοισμα ἢ γινομϑῥα Δῆ 

λον ΤῈ εἰ εἰ αὐ Τὰ ἔσοι ἀλαθήτ: ὴ εἰ! ορέ φῶ ἡαξ ψὰ δὰ: 

ταν γητ ἀνγιφρεφομδῥηε,ὄναν τίος εἐνόσυλλογιημος μέ ἥ 

ὡς δὲ ἡ εἰ δξ ἀλλησ συφοί λοι: “ηφθεί νη μιΐσον οἱ οὐ ηὸ ἃ «εἰ 

ηἡδν. σῷ πὔλῳ ἔξ. πϑκατο σο Ρ » κα τη} ρᾶτουν πονηδρν νας 

κα πίρ μδὼ ἃ ς᾽ προότροσὶν μδρ 4υντίμυ δὲ τί ρον ἐν τισρί- 



Φιῶν. ̓ὠφϑῆμϑῳ εἰεὶ ἱ ἀληϑησι δοειψμυδαροι γιοἷ ἐγεδὸν ηγέτο! 

οὐὐ το τούτη ἡ αὐτῇ ὅν τῇ δὺὰ “Ζῶ οἱ κείν μέσον ἐὼν σὲ μη 

δὺ οἱ τῶ οἰκεῖ μέσου ΤῊ ὁσυλλοπίαμος," τοῖν μδῷ σοῦ 

ὧν ΓΝ ὴὉ μέσον' ππ σι ι ΣΔαι δεν ὑπέρ αιιν, οἰν οἴ πη ψυδῶσ 

ΤΠ οἐμφοτέρατ:ληπτέου »)}ὲ ἐνανέωεἢ ὡς ἔχουσέν αὐτηροτού 

σφις εὐ μέλλοι συ λλοτίσμον ἰσειϑαρεὸ ὍΝ τοϑλαμβανομίν ̓ ἀμφο 

“ΤῈ ῥο γένονἹ ψιυδιξε.οἱ οἷον ἘΠῚ "Ἔ ἄσλῳ τῷ Ν ὑπαώρλει τὸ 

δὲ ἃ “μηδενὶ οἱ ἂν τιφραφέντ ΠΩ» “σούτχων. συλλο ίαμς ἐ 

ΩΣ "ἡ αὐπροτοέσεις ἀμφότερα, γιωδῶς εὖ «Ὁτοῦν οὲ μά ἡ οἱ τὸ 

τὸ ὁκ τὸ μέσον ὅν Ρα ἐμϑρ σα οἐληθῆς ἔ ξοϊενὶ σδλρ ψυδς 

ἡμδρ Υ ἃ αι οἐληθής, ὅτι οὐκ ἦν ἐν τῳ! ἀ τὸ Σ΄. ἡ δὲ β΄ ὟΝ 

δὶς, 5 τί εἰ ἦν εὐληϑή, κρὺ ο συμπέρασμα ἦν ἐληϑές αὐδὴν 

ψιϑσ: δγοὶ δὲ τῷ μέσον λύματος γηνομϑῥης τῇ: ἀπιίτης, 
ἀμφοτέρας μϑῳ οὔκ, ὀνδέχᾳ τοι γυδᾶνς εἶν σε τοῦδ’ προτοῤσεής 

“λατιῦ τοῖν δ " Ω ΓΝ "τὸ ηὸ δ οὐσὲν ἐνδίχιτοοι τῷ μὴ γχῶντῶν 

τίτω! δὲ μηδέν! ὑπέρ χεινυκαϑοίεσερ ὁ ὠλέχθη η) πρότερον: 
τῆν ὑτέραν δε λρρϑονοὺ ὁ δγρτέρεν ἔτυχεν: εἰ Ὁ» τὸν ") πία 

"οὖς ταί' "Ἢ ὑ πρέρλει, ἐαν ληφϑῆι τῷ μϑ ἃ ὑπέρ χειν, τῷ ὃ 

β μή ὑποίρλειν, ἢ μϑῳ ἐς. τ ἀληθής ἐφού ἡ δὲ τέρα ψά δες. 

ποί Δν εἰπῶ μϑῳ ι “ ληζ ϑείη ηὸ 7 ὑπέρχειν, Ὑ δὲ ἕ,, 

μηδενὶ ἥ μϑ γ γι ἀλοϑθῆσ' ἐν ἔρυκε δ τέρα, ψιυδὲς ἐαν μὰ 

ὅν! φερντικὸσ ἡ τ΄ ἀππιώτης ὁ ' συλλογέαμος δ ρή) γέτὸ δι δὲ 
δ᾿ χένωμ ἔφυ : οἰ θέ ΤῊ" ἐὰρ δὲ καρ οὐτικὸς ὅτοον μδὰῳ δ)ο 

,7)) οἱ μόου μέσον ἀδύγαηο υ ἐμφοτί βας ἘΠ5: γι δᾶς κε: 

νάξιη ΡΥ τὴν ἫΣ Ρ̓ τ μϑῥειν, ὄπερ ἱσσοισυλογέίσμον. καθώπύρι ἐλέ 
θη "οὗ πρότερο: ὥσεή Γ “ ἀεὶ ἔσρα Ἡμυδὰς: συ ΤῊ [κρ 

ὅξην ἡ ἡ ον τιφρεφοιμίνν . ὁμοίωσ δὲ μοὶ εἰ δ ἄλλυσ' συ] - 

χίαισ' λαμβάμοι οὐ μέσον ὡς ες ἐλέλθη κρὰ ἐπὶ τῆσ σε 

ρισχρκῆς εἰποίσχησ’, ον ἀΠιν Ὁ τίῳ μὰν Ζιτῷ μένάμ σπὶρ 

δὲ ἃ ΨΧ οἰντιερέφειϑαρ"οι ἡ ἀπρέτηῆ οὐὗ τη τῇ πρότερον: 



ὑπὸ δὲ μὴ δ)οὶ τῷ οἰκείου ἐὰν μὰν 7 Ὁ ὑσαο οὐ ὦ αἵντη 

μδν ἔσο ἀληθήσιὴ ἑτέρα σὲ γψυδησέπῳρθ 5 ὃ ἐς πλείο 
σὲν ὑπο οχῴν, εἰ κε ὅδιν ἱπρμίλλχήλα αν δὲ μὴ ἢ γὰ Δ᾽ ὑσπὸ ηὐ 

δ κε τῆ μ“μ“ ἐ δε δόϊλον ὁ ὃ γέ γ) ψυδαρ καταφατικ » λούμ.- 

βοΐν εΤοίτ' “τβνσὲὰ ὦ ἐν δέ ω τοῦ (οἷ ἀληθῆ: εὐ γοῦν ποῦ ψιυδᾷ. 

δεν} κωλυφ ηὃ μδν ἃ δ τῷ Δ τ μηδενὶ ὑπώρχφρο δὲ ὅ, τῷ ρ' 

“σαρ Τὶ: οἷον ζῳον «ἐ ἐπισίμμ: ἐπισήμη, σὲ μὸ σφι. ἡδοΐ μήσε 

ἠδ οἵ. ξ μηδεμὶ τῷ ἃ μάτι "ἊΨ μηδέν τῷ ἊΝ Φανερὸν ΟΥΤΟ 

τιμὴ ὄγπτοσ “70) μέσον εἱ-πτὸ ηὸ Ἢ "ἡ ἐμφοτέρας ἐΐχορέ ν 

διεξς εἰν ανοποὺ ὁποτέραν Ὥυλε. ππτυσοιχῶς μϑρ ὁμῳ " δ) τί- 

νων ἐἴχο ρξ γένεα, τοὶ ἰματο συλλογίσμομ οὐπαούτοι σ᾽ ἄν- 

Τί Ῥὶς ἀμέσους. (Δ έ ὧν Ῥὶς Δάν» δέξεως, φαμὲρυνεφαινε ρὸν 

δὲ Δύ Σ θξαϊω Θησ' ἐκλέλουπέν εἰνοί βουὴ ὑπεσήμι ἩΥΡΆ ΤΣ 

ελοιτσένα: ἦν ἀδιώωνν λα β' ἀπερ μιοινϑοΐνομϑῳ (ἢ ἐπτα- 

γὼ γ8}  εἰνασοδιάξᾳ ὅδ δᾶ μϑῳ ἀπόδειξις ἐκ Ἢ ἐκαϑὸ κου οἱ ἡ δᾷ 

τπτογωι ἐκ ῬΑ κατὰ μέρο: ἀἰδιύ)αρν σὲ τοῦ χαθό ϑεωρίε 

«στ τὴ δύεπο γ γο: ἐπεὶ νὴ τοὶ δ ἀφοαμρίσεω; Λεγϑιμενά, ξ 

σύζέ τον γνώριμαινκεῖμτισ βύητοοι γνώριμοι. πρι 

εἶν ὅτι ὑπωρ χᾷς ἑκείσῳ γέν4 ἴ ἐν (οἷ. Ὗ εἰμι γωρ σοί εἰσὶν." 4 

ὁμδὲ ἔχοι σον" ἐπαρο λθύν δὲ μὴ ἴ ὁ λοντοδ' αδαϑησίν οἰδουοτρν» 

τ’ Ῥ» καϑύκαρον ἥ  αὐσθῆσίς: ΧΦ. ἐδέετο λαικέϊν οὐ τῶν 

τὴν ἐπαισήμων οὔτε δὲ ἐκ ΟΝ καθό λα ἀνιν ἐπα γωτῆτεῦ τί 
δια τῆς ὑσατώ γήσ' δον “τῆς αὐαϑήσεωσ. Ἐσὲ πᾶσ συλλοῖξ 

σὸς δα διῶνυ ὅδ ΛολΣ δι4χννοανδιυυνείμϑιμος, 051 ὑποίρχᾷ 

απ εῖνα ηὸ ὑπάρ χάν τ εἰ νὴ τοῦτο τῷ γ » δὲ ΚΥΡΝ 

Ὑικῦς, τὴν μϑῳ ἑτέραν πρότασιν ἔχων, ὁ ὑπορχ, τί ἐλλο 

εἴ λλῳ. "ταν δέπτέραν, Ὁ 7) ἐχύππίρ χῴ Φανερὸν ὁ.) 2.7ῇ »-: 

αὐρλοί ΤᾺ αὐ λεγόμδμαι ὑπποϑίέσείσ,, αὗτο εἰσί 'λαιξόντου δὲν 

ταῦτα ὅ τωσ' οἰνοΐγχο δάκνει αενοἶον 5! γὸ ἃ τῷ δὶ ὑποίρχᾷ 

δγρέ τῶ ιζ " ὑπο Δὲν δι τὸ δ. πρ' δ͵οὔλλου μέσου" (Δυγιηὸ 



ιὸ τῷ! δ εὐσου τῶ σ’ ἱατὰ υϑὼ 2.) δόξαν δυλλογέζομδῴγοι δ 

μιοἷξ μόνον δεου λέκ τικώσ, δῷλον δ γὶ ΘΑ μόνον σικέππτίον, εἰ 

δξ ὧν ὀνδέ χα τοῦ ὀνδοξοτιώτων γένεϑαα συλλογεσεος: ὡς τεῖνὴ 

ὅξ: τῇ ἀληθείᾳ Ὁ ΠΝ μέσον, Π1:} Ὁ δδ μα εἰ Εὐγου! ὁ δια, τούτον. 

συλλογεξέμδρος, συλλι λόγεσοι. δια κτικαῖσ: "ηρῦσ' ὅν. λή- 

θέαν, ΠΝ ὑπερ λόντων διέ σκοπεῖν ἐγ δόντως: ἐπε:δὰ 
ὅξεν ὁ ὰ οὐνὸ μϑιμκαποξλλν κούτή τ ρέύτο, μὴ κα ποῖ συ μικευνη 

κῦὺσ' "λέγω δὲ τὸ καὶ τοῦ συμικεβηχόσ, οἱ Ομ τὸ λινκ “πότιίι ὃν» 

Φαρδῳ εἶνου! δρδ, οὐ χόμιοὶ ως λέγοντα δι 1 ἀνὸν λιν . δμδῳ 

δέχίτερννῖνἐ ὧν »λλυκόν ὅβ οῇ λίνα, αἰ, συμβέβεκε τῷ οἷν ᾧ 

Ἂ λιυκον, ἤν 2. ἐν α 'πο!οιῦτο. ὦντί καϑέδυ τοὶ ατπιξον 

ρϑϑυρἰσω δαὶ γ᾽ Υ ηοί ὅχον, ὃ οὐ γὸ μα τ μηκέτι ὑπέρ ὁ ἄλλῳ. 

πουίῳ δὲ τῷ ὦ : πρώϊῳ. καὶ οὐχ, ὅξν εἰλλο μέτορξανθι ποίλι 
ηὁ ξ τῷ Δ ὡσουύτως. δι )οῦ “το τῷ β ̓ αὐροι ῬΑ ηο ανοίζαη ΞᾺ 

νοί5," 1 ἐνδέγατο εἰς ἄπειρον ἐένουενκοὺ ποέλιν εἰστοῦ 7 μδῳ ἃ δὲ μὴ 

δὲν κα ΤΗ, γὸ ρ ἔτι καϑώνηδ .ηὁ σὲ ας τῷ δ᾽ ὑποέρ χά πρωΐῳ. με 

πεξν δὲ μαϑενὶ προτέρῳ Υ ηδδ τῷ! ἡ. Θγύτο ΟἿ εἴ εἴροι. 

μὰ τού ποῖ συ οὲν εἔγκ , δ πῦον δέλατοοι εὐ ς ὠπεηρον 

ἐένου: δγαοέρᾳ δὲ “το “το “Τῦ πρότερυν: τῦσυντν “θη μϑῳ. 

ὕ7 "- ἘΡΥ ἐνδέχ() αῤβαρμλῥῳοὶοὺ γομούγν δμιηδενεὐ ποίᾳ 

ἑτέρῳ. αὐ ̓κ2λο ἐκείνῳ ἐπὶ τὸ ἄνω εἰς ἀπεηρον ἰέναι: ϑατερα 

δὲ ̓αρξάρδρον οὐ τοιῦ σου ὃ ουνηὸ μϑι. οἴ) ἐκείνου δὲ με 

δὲν (κατα γϑ ρείτοο ἐ ἐπὶ υὸ δ ἐκ τω σίιοππ’ εἰ ἐν δέ χυ τοῦ εἰς ὡ- 
ΠΡΣ ἐζνου (τὶ τοῦ μέτορ ἐν ἀρκδυδέλε τοι πφηρει ἐναιὼ ω 

θμσμιἔνων βίε ρων. Λέγω δυϊον θ ηὐ ῥζ, τῇς ὑποίρχῴ: μέσυμ 

δαὺἿνΝ ηδ ἐφ δὲ β᾽ ποῦ 12) ὑτεραιγούτωρ δοίλει: εἶ ρας, 

μισὰ τοι τοὶ εἰσ’ ἀπεερον ̓ὀνδέχετοι ἰέναι."  οὐδεύθοιηον: ὅξει δὲ 7: 

γτῦ στκοτεῖὴν του γὸ μιρὰ ε οἱ  οὐνποδιεὶξ 45 εἰ εἰσ’ οἱ οὕ πέτρον δ λον- 

τος (ἃ εἰ ἥξω αἰπέδαξις ἅπαντοσ." προς οἴ λληλο περαίνέ 

ὁμοίως δὲ λέγω κοὺ ἐπὶ “ΝΣ φερντρι ον συλλοΠημων νὴ πρὸ 



πέσυων.οἷ οΥ εἰ τὸ εξ μη , ὑποέρ χε ιε μηδενὶ ὦ Ψ] πρωΐῳ, ̓  

ἔξαι τί ; μυτξὺ ᾧ προτέρῳ ἦ χὐπαίο χί οἷου εἰ ηὸ κα τῷ δ 
υπτέρχει παν τὴ κοὺ ποίλιμ τούπονἐτιέλλῳ προτίύρῳ, δ 

ηὸ θ᾽ ᾧ δ ἢ “σϑίν τὶ  ὑποέρχι "Ὁ ἡ δ 6 ἐπιτούτων " Σ ἄπάρα οἱ σ' 

ἢ χύποέρχι προτέροις Ε ἡ σοτον: ἐπὶ δὲ ὯΝ ὁ τισρεφον τῶν 

οὐχο μοί ως ἔχ οὔ ΡΥ ἥξηγὲν γὶς αν τοί οοτη γορῦμδροις δ 
πρώγυ χα ΤΉ} ἄτοιν τολίντοέου “ἀθέν τοῦ »Ἤ προ; “ποόρμτοι, 

πού τη) ὃ μοίως ὀχ. ἀτξῃ ὁ ἀπειρω τ καὶ τοῦ “Τ2) κάτη 8 
ῥούμϑμα, ὀπβμφ “τεροί σε το ἀπερηϑέν το ἄπειροι “Ὅλην εἰ 
- ὁμοί ως ὄνδϑίχεῖα: ἀντιορέφφν.ἀλλά μϑῳ, αὔσ' σερα 

βηίεδριηὺ σδδτ κατηγορίαν δ τὶ εδῳΐ Ὧν μέτορξυ ὅπ. ἐνδέατ 

ἄπειρα. εἰναι, εἰ ἐππὲ γὸ κοι ωνὴ ηὗ ἄνω ἡσοιμΊον αὐκουτη γὸ 

οἱή δῇ λονυλέγω δάάμω μϑρυτὴν ὁ ἐπὶ οὐ ἰκαϑό λα μᾶλλονικοί 

τωϑε τὴν {πὶ Ὡ ἰκοἴτω μέφοσιε , δ τῷ ἃ ἰμα΄ἰπτηλϑρουμϑμα 

ἱκατοὺ ταν ζ εἔπεηρα το μετοίξυ ἐφῶν ιὦ δῷ λου στ ἐνδέ 
χοίτ᾽ ἂν. ὥςτί (Δ πὸ κὐπὶ ἡὀκάτω ἵσεῤλἑτέρου ΕΡΕΙΩΣ 

ῥαῶν ες ἀπειβνν πρὶνῃ ἐπὶ ηὸ ζ Ολϑῖ. οἰπευροι πὲ μετοξυνὴ ὥ. 

πὸ “Τῦ) {ι ἐπὶ τοῦ ἄνω πέιρα,πρὶν ὁ 4522 γὸ αἱ, ἐλθᾶν ὡς τεϊταῦ 

τοὶ αἰδιύγα τοῦ, κοὺ τὸ δ "ρὲ τοὺ (. ἀδιῴγαῖον εἰ ἀπειρα ἔνωι πὸ 
μεΊαξυ οὐ δὲ ὃ» ὦ ἐἰτὶσ' λίγ! ὅπ7α μϑῳ ὅδ κα τῷ 7 ἐχὸ 
μδρα οἰ)λήλων ὦρτε μ Ν μεῖαξν. Ίω. οὐκ “1 λαβέ 

οὐδ δγαφέρᾳ) ΣΥΝ Ἶ λαμω υς ἐ σοῦ πρὸς οὸ ὃς ἡ προ ὃς 

τὸ ζ 1 “ἢ ἀπέιρα 1κ μεϊαξω, ἥ ' οὐ ἐφ ὃ δὲ πρῶῖον ὁ ἀπεῖρα, ἐ- 

τεῦθυσ, ἐτε μὴ Μϑυς, οὐδὲν δαφέρ 47ὰ δ» κα παδΊο ἃ δες 

πετροί 1. Φανερὸν δὲ ὁ κὴ ὁ ἐπὶ “τῆς σε ριντρικῆσ' εἰπσυδείξεως ὁ 0 
͵ εἤσεῖαι εἰ ἐπσέρ ἐπὶ πῆς κατηγορικῆς Ἰσοῖα ἐπέ μφό- 
τέρα! ἔξω γὴ μὲ ἐνδε λόμϑρον μήτε ἐπὶ οὐ οἴνω οἰ Το ὑςοζ 

Ἴου εἰ εἰς οὐπετφον ἰΐ ἐξ θυ: "Λέγω. δα φοζον ὃ ὃ ουὐηὸ μϑῳ ἄλλῳ ἐαθῆν 

Π] εὐ πρέρ ἰκόνο δὲ εἶ 2λο οἱ ον ηὸ ζ μήτε οἱ οι δΊΚ πρώτου ἐ ἐπὶ 

»δύσαζον. εΜέτῳ σὲ πρῷἸομ ὃ οὐνηὸ υμϑ κα] ἄλλου κα θκεγου 



Γ μηδν αἰ εεἰδιὲ ταῦ γ οὶ, δᾷ Λον ὡς τοὺ ἐπὶ “Τῆσ' οἰπτοφά- 
σέω: οἰ σίτοζε' Ῥιχως ἢν δείκνο τοῦ μοὶ ὑπσέρα Ἴ ἢ» ᾧμα 

Ὁ  Ρ ὑποίρχᾳ πωρτὶ ὦ δὲ ι οὐδενὶ ηὸ εξ. 72) μδρΊο 

νας γ μοἷ! οὐ Εἰ ̓ξ ἐ ὑτύρου διάρη μαῖος, οὐν οἴ [χη βασίζῳ εἰ εἰς εἶ 

μεσριηκου ΤΉ ϑΘηκον ὃ» Του ο δεοίςα μανὸ ΠᾺ τέρον δῶλον 

67 εἰ ἄλλῳ οὐχ ὑπάρχῃ προτέρῳ οἷον τῶ ΤΟΥ δου σεὶ 

Ἢ πποὺν ) ὑποίρ χάν: οἷς εἰ ποί λιν ἄλλῳ προτέρῳ “ σῷ 

ὑχύ ταί ρχῴ, ἐἰ ἀνοδεήσει τῷ ὩΣ πριν ̓  ὑπιώρ χῴρ ὡρτίπε κα " 

ἐπὶ ἡ κεύτω ζφυξτοζα ὁδυσμὰ ἡ αὶ ἐπὶ τὸ ἄνω φήσωτο. «(δὲ ἔξαγε 

πρώγῳ ς ῷ ἡ οὐχ ὑποίρχῴ: Καί Λμ εἰ ηὐ μὰν ιὦ πρρπὶ ; γῳ ἃ ος «τῷ 

δὲν μηδενὶ ηὸ δὲ σῷ γ ν ἐδενι ὑπο ρχα »ποίλην νοῦν εἶδε δει 

ξου;, δέλον Τί ἢ δυο, ΤΩ) ἄγω Ῥύταου δ4χϑησυταν," δορὶ ρω 

σου ἢ διαὶ τῷ πίρυδμθῳ ὁ ὁμν πρῶγς ἐξ ρητοῦε' (δὶ δαύπεροο' 

δάχθήσί) ιὅ τωδι ἂν δῴκγυοι, οἷον ὑπιὴ ΡΝ τῷ 5 μϑὼ ι “ποὶρ-- 

τὶ υποέρλα!: α{' δὲ ν Σ ἠδενὶ ε ἀνάγκη ὑπέρκι » τὸ τῷ β' 
γιοἷς «σρέλιν θ Ἰξσυ πρὶ μὴ ὑπεύρξ, ἀλλο τῶ ἃ ὑποίρχε! ἡ ̓ 

πγ ψ προ μῷ μὰ εὐποονα ἐπεὶ ηὃ ὑπίρλα μ Ιν οἐεἰπῷ αἀνωτί 
ρῳ “ςοὔ!, τη σζὴ κὶ Ὁ ηὸ μὲ ὑπορχ' "Οὐδὲ Ῥίτο: Ῥόσσυς ἢ ἤν εἰ ὃ μ᾽ 
ὃς πᾷ τα πᾶν τί ὑπέρ χέ: ηὃ ὑγαιν ὑπο ρο χάρ ὁ πον Τὶ ὑπέρ 
χίτὺὺγς ᾧ ηὁ ΦΙΡοίΛιν ἡΤοδτοὶ δια, 3 ὁ ἄνω εἰρνμθῴων, ) ὁμο 
ως Μφλϑηήσεγαν ἐκένως μϑῷ, δ ἐφοίαι εἰ δυύπως ποέλι λί 

ψεῖα, ὗς τῷςξ ὁ ὑπερ χῳν. ὁηὸ γ, μη “τοῖν τὶ ὑποόρχ Ὁ Ί2 

1ο“ποέλιν ὁμοίωσ: ἐπε μδπτόκφιοι ἰφοιϑπα "οὐ ἰσχὲ διὰ κάτω, 

δῇ Λονῦ τι σήσεῖαι οἷ γὸ γ; Ὁ χὐ παρέρλον " φανερὸν δου 
ἐδὲν μὴ με ὁ τι δφκνοαμ, αὐ: “ποίσοιες τι μδιρέχτο; πρώ 
Ἰσαρμεῖζος. τε ἐ δὲ ἐκ δωυτέρον Ῥίηα, ὁ Τι Ἀὴ οὕπω σήσι 
σαν πέτσες σιομένου δ εἰσίν οὔ ᾿ ὁδο!. τοὶ δὲ τύπιρἀσμίνα, 

πεπεραημένοίκισ, οἰνεί ες τοετσερανθοων πούντου: ἜΝ δ ἐ 

πὶ “τῆς φξερησέως ἀπερῶς ἐδ 17: ὑπ ρχάρ Ἰσοζοω, δόλον, , 
ονγὺ δέ αὐκείνωμ Λογκῶς μδῳ ϑεωρουϊσέν, δὲ Φανερον: Ἑ- 



"πὶ Μμ νι τι] και τη γύρου μὴ δῆλον. εἰγρῥϑτην ὁρύσοιαθε, 

᾿ εἰ ᾿ἥωρον Ῥ τὶ ἦν θνου.τοὶδθώπεηρα μή δγολϑ᾽ ἐμοί “πὲ. 

περάμθαι τοῦ ἐνῷ πέσε ἱματαγϑ οὐ μδῳ σὐκαθόλῃ. δὲ ὧδε λέ 
κι ὰ α ἤε 3» εἰπτενν εἰ λυϑῶσιηὸ Ἅινκον ραδέζᾳμ. ΠΥ Ὁ ἔπε 

ἐκένο εἰνωξύλι "Ὁ ποί Αἱν ὯὉ ξύλον μέλι εἰναῦ ΔΤ νὸν βα 
δέζ4μ. Ἔσερον δ σι ηὐ ὕχως πεῖν μοὺ γὐἐπκείνωννδ πον μδν δ» 

ηὸ λίνικόν Εἶν οὐν Φι ξύλονυῥτε Λέγῳ. δ.γὶ ᾧ συμκέμεκε λίν- 

κῷ Εἶναι ξύλον [ΠῚ ἡγιοξλλου χῶτι "ὦ ὑπποκείμδμον τῷ Ρ ξύλῳ υ 

λμκόν 711 κοὺ ΚΣ οὔ οὔτι λυκον ὃν ὄβοσπερ λινκόντι ἐγέγεγο ἐξ 
λον ὥς γοῦκ, ὅταν οὐλλ᾽ ̓  κοῦτοῦ συμβέωμκοσιύτοιν δε ρὐ ξύλον 

Ἄϊκον εἶν οι εφα, οὐ χῦτι «τερόν τί Λ, λιμικον κέννο δὲ συμβέ. 

ὉΠ ξύλῳ ὁ εἰν οὐ οἱ ον ὑτοῦν Ἐ μύσες. Αίνκον ἄν Φώ- τό τί δ᾽ 

ὅτι δ λμδσ λδυκός ζζαν, ᾧ συμβέβηκεν θνααμυσίκῷ λέω, οἱ, Ἃ 

λα η0 ὁ ξυλον: Ἄ, ᾿ ηὃ ὑποίι μϑμον ὃ ΕΠ ν(οἷ ἐγένυποιοὺχ ἐπε- 

ρόν δὴ ὃν ̓  ὑπὲρ ξυλονὶ φῦ λον τί εἶδ δώ νομοῦ 9 σοὺς ἔξω 

ηὁ οὕτω ύλειν (κω τα τορεῖν» ,ηὃ δύκονωσ εσσίμιη δον μι σ᾽ (κα. 

ΤηγθρεΙν : ̓ Ἀα ΤΉ ῥεῖν. μὲν Μὴ οὐ πλώς: κου πος συμβαιευκὸς 

᾿ καπηηϑῴ" 8 σῶς μ᾽ λιυκ φρκαχη)θρύμδῥνωτδγ ξύλ, 

Ῥὲ Ἀιρα ΤῊ τὸ ρείτοῦν: ἱπτοικείοϑω δὰ ηὸ ἸοοΤΗ γὺ ρῦ ἴνϑῴον κου Τα 

γ ρϑ θα ἀεὶ ὁ ζ ἡ καΤεγορᾶ ὁ ῥέτρρε, ΥΝ ̓αὐαιμηκκαποῦ σύμικεβε. 

κοσ' τὸ ̓  τ  εἰηρδείξ4; ἀπρδφινύουσ᾽ ὦσε ἥ ὧν τῷ ῦ πέξιν 

᾽ 2:7} πολήμπτοσ' " πρόσχη ποιοῦ ἢ ποίφρν ἢ γοῦν τότε, ὁ τοῖν 

ἐν καϑένος καϊηγορυϑῇἐτ τοὶ (ὁ ἐσίων σμμαιάνον τοι ἡπερέ 

κθνουν ὑπερ ὶ ἐκεῖνό τι σημιοιν ἱκκθὲ ἱκαγητο ρῶτοιυ οδε δμ 

Κ σέαν δή μυοόνά, δέλλῶι κατ λου ὑφρκάρδν λέηδ)ν μέ μή 

στευπΡ ὑκόνονμιήτε σσέρ ἰκθνότι συμέιεηκό το: οἱον κατοῦ 

15 ὀωδα ηὐ λϑυκὶ ἀγρρῦξιν ὁ ὁ ὑυδς, οὔτε “πέρ λδικον εἥτερτσες 

ΛινκόνΊροὐλλαζωονὶ Ἰσωτ ἐὐδ Ὁ δ φώον υ ὁδός σοι δὲ μὲ 

ὀσίειν σμμιαένᾳ. διε καυτοί τίνος ὑπποκάμλῥυκοηορθϑοω 

ποὺ μὴ ἀναῤπελιυνὰ ὃ ἰδ χατερόν Τι Ὁ ὃν νυκόν δ. τοῦ ἢ» ἔδα 



χαφέτω. τερδίσμιαταν ψ 9 νὴ εἰ δὰ ὅν, ἐλ᾽ πρὸ Ἰὐλόγοι “ἢ ἣν 

αὐ δ ἀποδεξης περὶ Ἢ ηοἰτ' - εἰσὲν. ΕἼρεἰ μη , ὅἐ ἡόλων τουσὲ 

“ποιότα "κοκειμο τουρυνμήδε πτοισἼητ' ποιῤγησ, οὐδαιυοηον 
ἈϑΊμκοΣ 799 ρει ϑα οἐλλήλων ὅ τως. οἰ )λεξ Ληϑὲς μϑῳ εἰπε: 

ὧν δέχυτο: ΔρΊ κου τη γορισι δὲ εἰληϑῶσ' ἦκ ὀνδίχυτο. δὰ 
εἷς ἐσία κατ 9 φηϑή στο. οἱ ον εἰγίνοσ' ὃν ἢ ἐδιαζφορα τῷ 

κατ γορουμδρν: "ταῦ τος δ δέδίε τοι 911 δ κ ἔστ εἰπετρα, ἢ 
τύ σιοὸ κα χω τὐσπὶ ηὁ ἀνωνοῖον δυδρ' ,δέηριυι. φύν ζοννρῦ 

7υ δε τερον οὐδὲ ηὸ ζῷον χατογδύ. “οὗ το δὶ (κατα κοξλλίου: 

γοῦστο δὲ κατόλλου,ἐντῷ τί Ἂς; τὴν μϑρ ὃ)» οὐσίαν ἄππασοιν 
ὅξην ὁρίσοιῶϑ τῆν σοιούτην. το δζπεηρα ἐκ 711 δεεξελθέμ 
νοοῦν τοκ ὡς 12 τῇ“ σὶ ηὐ ἄνω οὐ τὸ πὶ ηὁ κού τω το λν “ἰκείνην 
ΥΥ οὐΐε ὅν ὁρίσοιϑο;, “ σ' τοὶ ἀἀπειρακουτη 9 το ὡς μϑῳ 
δῷ  γένηοἐλλή κῶν ἐκατηφηθήσε το: ἔσται ΥΥ αὐπὸ ὅπερ οὐῦ-- 

»γὐχρούσὲ μὴν Ζῶ “ποιοῦ, "3 ἐ λων οὐδεν, ἐ ἂν μμ χατοὶ ΣΥΝ 

ιεεβηίεσ' (κατ τὸ ρηθί ποΐρτος Τρ τὸ υσυμικέβηχε: " 1.2 

τος 3 ὅ σίοῶν καυτΗγὸ ρέϊτοῦ: Αλλὰ διὺ οτί ἜΜ ΕῚ πάνω εἶ 
πεηραίσοι: ὁκάσου ἢ 2) κο ΤῊ γὸ ρδτοῦ, ἢ ἄν σι μοιΐνψ ̓ “ποιόν 

Τρὴ ΧΩ “τοιοὐχων «ἢ τοῦ ὧν ΤΥ ἐσίᾳν ταῦτο σὲ πεισέραντο, " : 
τοὶ γένν γὼ κατή γὸ ριὼμ πε'πέραν τοίη ὸ πποιον»ἢ τρσὸν εἢ 
πρὸς τι κα “ποιῦυ!. ἀ σνίδον «ἢ “πον! ἢ τότε ὑπεύκφιανσεὶ ἐν κα 
ϑξνὸς ἐκατηγο ρα ϑαεναύτα δὲ οὐ “ΑΝ ὁ σοι μὰ τίη, μιηκουτη 
γορθ ϑεεῇ συμιιεβινκότοι ψόσε “ποίν τοῦ υἰδλοῦτος μἰ καϑαῦ 

χοῦ. τοὶ δὲ ἐκαϑύτερομ Τόσον. τοῦτο δὲ “σοίμτα χαθύπροίι 4- 
μϑιόε τενδσ' κοίτη γὸ ρέϊ ὅπ, Φαρϑῳ. οὐδὲ συμβειηκος οὐΐε ἐ ἀ 
ρον ὑποίκείμλρμον π.' εὐ δὲν ῷ τ' τοιέτων τύϑεμδῳ εἶναι. ̓ ἐχό 
πόρον τὸ ὃν λέγεϊα ἢ 0 ̓λίέηϊ. ᾿σὐλλοιθηὰ ἄλλου. . εἰλ ἄτῆα ἤὰ 

ϑξ τέρυ- ὁτεῖς ηὃ οἔνω ἄρα ἐν καϑένδε  τεῖς κοζτω ὑποέρ 

Χίν λελβήσεῖαν ἱ Καϑῶν μϑῳ Ὁ λέγεῖαι γα, συμιβεῦξιιο Ἴα, 

ὅσικὲν τῇ ἐσέᾳ ἑκοίσον.ταϑγα δὲ οὐΐε οἴπεερκονω ὃ ταῦτα 



τοι τὸ συ μικεεϊκοα οἐμφο τίου οὐκ οὐπτει ρουνδνοίπερὰ 

ῥα ε εἰγοδ τὶ ὃ πρῶϊόντι ἰιαστατο φρ. ποῦ τούσον αὖ): "μοῖρ 

χυληὴο ἡποιάδασοι θἰναδγμ δ οὐκί ἴτε κα γλῦ προτέρυ, ὅτε 
κου τέκείντ εἶ λλο πρότερον χα η)ϑρέϊγαν. εἰς μϑῳ ὁ.) τρόπος β 

λέγω εἰπρδεΐξεωσ τ ΣΟΥ ΕἸ, οὶ ἀλλοῦ, εἰ ὧν “0 πέρα ἀπο 

ΧΟύΤΗ 29 ρέίτοῦα, ὅξε πόυτων εἐπυύδάξιρὡ ὧν δ᾽ ὅξην οἰηῤδάξις, ἡ 

τί «τ ,γόΖον ἐχμὲ ἐγγχωρε πρός, οὐὐτοὶ “Τῷ ἐἰδέγα, οὔ τεϊ δένον 

ἀνὰ ἀταυδιείξεως: Ειδὲ Ὁ ὅς δγα δῆτα Νώριμον, τοῦσε δὲ μιὰ 

ἰηκέν, μὴ "δὲ βέλτίομ ἔχομϑῳ πρὸς οὐΊα Τῶ εἰδὸ γον, δ δὲ ηὸ σὺ 

ελσούχων γνώρίμον ἐποηοησύμεϑι. εἰ ἰόμυ ὅδη “Ἢ εἰ δέγον ὅγε. 

"ποδιά ξεωσ ἑπρλῶς,κοὺ μὴ ἐκτίνωμ μῆδν ὀξύ πυϑίσιως, οἐν οἱ 

γ ἐσοιϑαρ ἡδς κατηγορίας Ἰάς μεῖαξυ εἰ} Γ᾿ Ἱφοίμτορ, 

οἷλλ ὕειν ἀεὶ 1 ληφϑένηε ἐποίνω μὲ πρέν τῶν ἰσθοι οἰπτὸ δ4ξις: 

ὡς τεβ]ο οἔπειρα μὴ ἐγλορει Ἢ δεελθέῖν, ὧν ὑῶν ἀπόδαξις, 

νι 7 Τὸ κεἰσό μιεθοι διεὐπτοδείξεωσ εἰ εἰ ὁυν μὴ ὃ δ πέλτίον ἐλομὴρ 

προσ ουὐγὰ “τῷ εἰϑένοιε,ἐἰε ἔ σεν ὑπαίσυκοϑω δ ἀποδείξεως οἷ-- 

“ὡλῶ: ἀλλτξ ὑπρϑέσιως. “Αὐγακῶς μδῳ ΗΝ ἐκ ρύτων ἐμτίς 

“πἰσευσεὶς περὶ “1) λελθένγρε: τ κῶς δὲ δια δπῆδε σύ 

Ῥμώτεῤι 5-π| οὔτι" πὶ ̓ὸ ἄνω ὁ πὲπεηὐκαάτω πειραι Ἴ1ὰ κα 

( "γορύμϑμαι ὃ ὧν λέχεϊ ἀνο ἐν τοζες ἀτεδφκ τεῆς ἐσιςή δ᾽ ὑπε 

ρἰῶμὲ σκέψις ἐςῆν ἡ κἴὰ δ εὐπαύδαξί. ὕχξρο τὰ ὑποέρλ μ- 

ϑξυγα ὙἸν προίζμμοισί: καϑῶυΤὰ σὲ διχῶς: ὅσοι τί ΤῊΣ Οὐ ἐκέίν᾽ 

ἔνυ πο ρ χά ὃν τῳ “ἐς: πιαδοις αὐΐα ἐντῷ τί ἐ ςἐν ὑποφλον 

σίν οὐυτοίσιοίομ "τῶ ἀριθμῷ ηὸ περιῆν ὃ ὑπέρ χρδν ἄρ, 

θμῷ. ὀγυτπυξρλή διουθσ ὃ οἰρεθμὲς ἐν χῳ' λόϊῳ οὐν ΤΟ) - «Ἰὴ πού 

λιν “σλῆθοσ' ̓ὶ ηὸ δαρρεζον ἐν τῷ λόγῳ τῳ “Ζῶ εἰριθμον ἐ ἐνυ 

ποῖ ρχ᾽ Ἴζτων δου δά ἐπέρα ἐν δέ χα τοῦ εἰπεῖρα αν οὗ οὐπεῶς ηὦ 

περιῆον, “75) οὐριθμιξ «πού λιν δ᾽ δι ὸὰν ἐν τῷ περιῆφολο Εἰ ἢ ᾧδν 

υπσῇ ρχυὺ ποίρλοντι: 510 δὲϊ ογ,πρῶτλ ὁ ἐἰριθιμφ γυπορξᾳ 

εἰ μἱ ὅν μὲ ἐν δέχ Ἰὰ ἄπειρα Ἰοιο γα ὑπρέρχ τῷ ἐνὶ ἐδὸ 



"πὶ ηὐ ἄγω ἔσουοεἔπευραιἰλλὰ μδ ἀνά βοηγετσέντο ὑπέρ χ τῷ 

πρωΐῳ, οἷ ον Ἰῷ εὐ ριϑιμῴυκοὶ κείν ηὸν ἐἐριθμι. ὡντντιερέφον 

πούσαι, ἰλλῦχὐ περτοίρορτοι: Οὐδὲ μὴν οσοῖ ἐν τῷ τί ἐσεν ὧν 

ὑπόρ χά ὕ δὲ ταῦ του εἰπτετρουῦ ὌΣΙΣ: λοέϊε ὁρίσοιαθς ὡς τεῦτοῦ 

μ. “ καῦτη γο ρυ μϑμακιοεϑεζυτο, παρέντα Λέγετοε. «Τοῦ πρὶ δὲ μὴ ὦ 

πεν ρᾶ; φσυζῥηὸ δὲς ἈΝ τοὶ ἐπὶ ηδεῖ γι ἜΧΗ ἐσπδηὺ κα τω-εἶ ; δίχως, "ἡ 

Ἰώ ἂν τῷ μέ τρξυ πὸ οδ' αλεὶ τ ολωι να Εἰσὶ Ῥυγ δύνλον 

ὅδῳ (ἃ Ἢ ἀ-ποδάξεωμ στ ἀμοίβιυ εἰ ἐρχά: τῶν ν “σοέντων 

᾿εἰρῥαηῤδᾳξιν, ΟΡ ὑφαις τινας Ἶ ν χα πορ χά Θ ἐγ γεἰσὶ δ 

χα ότι “ανέν τος ἀτρδιφκ τοῦ ὅ ὑοῦ: ἀπεήρον οἱ ὃν τεθα δι ξάν τὸ 

εἰμαρύτων δηρτερονοιζ, ὅσδὲν ἄλλ ξεν, κοὐ εἰν! μρδν δυοῖςη 

μοαιεΐμεσαν νὴ) ἀδιαέρι ἣον κοὐ )λιὰ “τοΐντο δεαμρετοῦ, τῷ καὶ ἐνηδσ' 

ἐμράλλεθϑαρο ρον ἀλλ τῷ προτλουμικοίνεαδν, οὐποδεμεμυ 

Ὁ ἀπτοδάκνυ μδρον. ὡντεϊ τοῦ τε: ̓ἄπέηρον ἐνδέχξ) ἰένου ἐν 

δέ οίτὶλν Δύο ὅρων ἀπε: ῥα μυτοξνο θαυ μέσοι: ἀλλα τεσθώ 
θθξηον, Εἰ Γι φοιῆ, αὐκα νηγϑρία ἐπὶ ηδοόνω (Δ κάχω. 07 δὲ 

σον, δέ δφκ λογικοῖς μ' πρότερον: ἐνευλυτρζ δὲ νι. ἌΗῚ 
μϑύωρ δὲ Ἰέτων, ᾧΦονῷ 2 τῇ ἰοίν Τρ ηὸ οὐὐ ὁ λυσὲν ὑποέρ μν, οἱ 

Ν 
τ δὲ Τὰ ἢ (Δχῷ Ἢ Σ κατη)ϑοιυδρυϑατέρν καα θυ, τί 

ΠῚ ἡ μηδοριμαῖς, ἢ μὴ κα] ἃ “πρὶν γὸσ οὐκ οὐ εί ἡ κἀολκοινόν-τε κ'- 

παρ οἱ ον τῷ ἰσοσικελῶ (Δ τῷ Ἡο μὐ; Ὁ εἰ ηὐ διυσὲν ὀρθωῦο 

ἦσαι; ἐχ ( καύ]αὶ κοινόν χευὶ τόρ χφνὴ κα κ ν δέ μιοί “χῇ υὑπρέρχῴ. ἡ ἐᾷ 

ὁπέρον: Τρϑόκ ἀὰὑξυϊχφὶ ἐφξωνδηδος ἀκ οεϑδ ηὸ ἀνῷ ἃ ὦ. 

πανί ρἔ4' ιδῶλον ΠΩΓᾺ ΤΗΝ ΤΩ Ὕ τῷ καϊζλλοκοινον: 

(οὐ ἰεθνο καϑύσερον ὡρτεδώούρων, μεϊαξν ὦ ἀπειροιδυέμοί 

“ππτο]έρ οροι αἰ λιή αμν. ἩΣΊΝΝΝ Μ γίνω κοιν οὐ Τι εὐ ποέοα ,γίς. 

ἀμάξων ἀεὶ γὸ οὐ γὑ “σλεέίοσἧ ἐ ἐπείπερ σοι μέσοι Ψιορήμιεἶϊοι: 

Ἐν μδύτοι Τῷ οὐὖ τῷ  εἰνφιὴἐ (κ “οὐ ἄηόμωι ἀναίονηδισϑδροιδ 
εἰνοῦ ,ἐπερῆ καϑοδυα ὑπο ρλόν των, ἐσυκρηὸ ἐκ ον οὐ δὴν ὁ ἐλ 
λᾷ γένουσ εἰς ο(ἶγο γένος “υακιεῆγα 7 δφκνύμθιρευφανεῦ δὲ ριῦ 

7|07αν κγὸ ἃ τῶρ αὶ ἐ πρόρχει, εἶκε ἐσφ1ι μέσον, ὕπε λθϑ τι χ ηὃ δ᾽, 

ς 



τῷ Ρ̓ ̓ὐποόρχ Δ φυιχεαδρυλ, ται] ανὴ γοσαιθσοι μέσοι βεὴν 

αὐ ὰ ἄμέσο! προάσεῖς, οὶ Χθα: ̓  πίζσοια, ἢ οἱ καθ. λυ εἰσ μή ἔ ̓ 

ἐκέγ, γεν οἰηῤδαξικεοἰλλαιὴ ἐπὶ τοῖς ἀραὶ ἐδὸς οὐ τὴ χ νι 

μόδοσὲ (λεὶ γὸ ἐς τῷ υς μὴ ἑπατέρχῳ τ μδρ ὅδε ὑμέσὶ ἡ πρότερν 

ᾧ ὶ χὐ πέρᾳ ἤδην ἀφῤδᾷξι» εἰ" ὃ μι, ἐκ ξεν: Αλλ' ἐρ χαὶ μὴ 5] 
λειας γοσουΐ τῇ σὴν ὁσο!) ρομοὶ ΝΊΖΤ' προτοέδ᾽, νορ λρῦ Ἑωῴηοδε 

ξῦν εἰσὶ: Ὁ ὥςπερ ἔν αν αἱρ χα εἰσδοίνοιηῤ᾿ Ἀφ. |. 5 γε ὕξεγοδεω 

δὲ. "λαανποόρχᾳ ὴα δὲ Ἰωδεὅτως οὐ ὅ37 γίδεῖωδ). οοὐδιῦ πο ρχ 

γόϑετωδι ὥντι αἱ μϑρ ἐ ἀναλτε, δ, ἰδ μὴ εἰμαύ χὰ ἐσονἢ εὐρ χρῖ: 

των δὲ δέ μ τὴ διῷξοω, λεπτέον ὃ τῶι πρώ και ρῶτ᾽. 

ἔξωηὸ Γ.: "δ ΤούΤου ὁμοίως πὸ δὲ δὲ “πιο οὕτως εἰ εὶ ἐκ αδύζοντι, οὔ 

δῴη τί δξω τέρω πρότοσὶσ: Ουδϑηπνέρρον͵ Λαμβαίμοτα, τὶ 

ᾶ ἐντῷ ὁ) ϑαχνιώναν "ρὐλάει "οὸ μέ σὺν ταυκνούτουι ἕως ἀδυα ῥέ- 

χοῦ γένη τοῦε κοὐδὲν; ὅπ δοδν οτοῦν οὔ μέσον εὑ το, τοὺ μία πρότα 

σίσ οὐ“σλωσ, ἡ ἀ μέσος: "σὺ ὡσπερὲν τοῖς ἄλλοις ῃ εἐρχν. οὗ-- 

"σλου } οὐησδὸν πατόν τοῦ λουηὸ αὐηδ᾿ἀλλὲν κκαράμϑῳ, μιν οἵ» ἐν 

δὲ μέλ, δύεσιφιοἰλλοδᾷν ὁ ἄλλῳ,οὑτωσ ἂν συλλογίομῷ πὸ ἐν, 
πρότουσίς οἰ μέδοσιὲν δυξητὸ διε ξ4 καὶ ἐπισήμῳ, ὃν 3.6’ ἐν μδῳ 

ουὐ γος Δα χίκοις συλλοίσμοῖς γον] ὐπσέφλομηο ς, οὔδεν ἔξω 

ν»χέππτε! ἂν δὲ γοἷσ' σερητριοῖσ, ἔνϑοῦ μϑῳ ὃ 'δᾷ ὑπέρχαν. οὐσὲμ 

7ούΤουϊξω πέπιειοἱ οἱο εἰ ηὐ δ τΊ' ιε δΥ οἱ. οὐ Γ ς μδνεἰ δ» τῷ 

μ᾽ ις ππαρτὲ πὸ Γηδδὲ “μηδενὶ ηὸ αἴ ἄ: πορίλινῳδέμυ οί τῶν γ ᾶ 

οὐδενὶ ὑποόρχά, μέσον λυππτέον γυ! ἃ καὶ τ΄ νκρὸ οὕτωσ' οἰεὶπρ 

ΟΑνΕΝ Ἐὰν δὲ δέν λᾶξονοτε υὐ Ζ τὖξς οὐ χὺ ποῖ φαϑυτῷ, 

Γ τῷ μϑν ἰὰ-: πον;  ποίρ χήν: πρὶ σε ξ μηδενὶ μα πποῦν-- 
ΠΣ ς οὐδύτέξω πεσελτονυ Υηο λῖ σαν ᾧ οὐδε 5 ὑποίρ χε: 

ἐσισὶ τὶ Ἐν Ῥότον ἡπιφν λέ, ὑσελλ ἐξιξκα ἐδέηρηϊ 
ξῳ Θασυέξ τοῦ," Ουσῆν κἰηδάξξντ᾽ μὲ εἴ ΓΟ, αὶ κατοὶ μέ 

ΠΣ τῆσμϑῳ χα τη οι κῆς, τ ἐξ δὲ σερηΤ κῶν δ μφλσβεπεῖ 

γρΊορ ας Θελλιων ὡς δλοίντνα, “περὶ Τῆς οἐηρδκνιώσαμλετοιμέν᾽ "ἡ 

Ἰῆς εἰς ηὐ οἰ δυύ ἀγον οἰ γούσ' “ἀτολέξὲν πρώτ αὶ ουἱ ἐππ]σ κέ ώ 

᾿ 

' ᾿ 
ἱ 



μεθα στο ̓ τῆσκαθύ λοῦ μὲ ἼΝ 9 Κα το μιέροτ' δνιλώσοινπεσ δὲ 

υδρ κρὰ “σεοὶ "Τῆς δφινύνονι λεθμδύνε: γ(οἷρ Τὴσ εἰσ ηὸ εἰδῳ. 

γϑζηο ὀτωρϑῳ. Δόξᾳεμϑῳ μδ οὐὴ τούχδίν τισίν οἱ δὲ σκοσσοῦ σίν, ἡ 
καα με ρος εἰγοικε »τίων «εἶ ἐ» καθ ἣν μέλλον ἐσίφοίμεϑα 

οἰγόδάξιν, βὲ κίων ἀπτόδαξινοἷ τα} οὐ ρυΤΗ ἱ ἰππτοδιείξεως. 

μᾶλλον δύησισοίμεϑος ΚΆΡΗ: ὁτοῦν οὐὐ ηὸ εἰσυ! Ἀμάν καϑάυη," Ἵ 

[7 κατοξλλοιο ον ηῶν μῶ σι κούρα (στὰ ὃ οἹρῶν ὁγέ 0  Κοῦρί σγος 

ἢ ἡτοῖμ ὁτιὸ νος μουσέκδοιδ μοίων σὲ καὶ ἐ ς“χ} ἐδ ἀλλωρ δὲ 

καθόλου,) τί εἴλλο, χϑ γιουγὸ στεϊύχυκαν ἐπιδιώκνυ σένιοῖον 

Τιἐσοστκελεσ οὐχοῖ, ἐσοσκαελέσ' ἀλλο πρίγορνογεὴ δὲ κοιῖα. 

μέρυρ, οἽμουῤηονεὶ δὰ κε ΛΤίων μϑῳ ῃ ἡ καιϑεξυγὸ,γοι αὐ τα δὰ γι εἴ, 

Ἴὰ μά Θος, Ἴησ’ κοεθὸ »λλου μαῖλλον Ἂ βελτίων ὃν “ ; χα] με ἐροσ 

ἀπιρδάξις ἐ Εἰ3: ἔτι ηὸ μϑὺ καθόλου μή ἐξ τ πκροὰ κα 

ϑέκασυξικαὶ δυέηόδιάξις δόξαν ἐμσπφοιῶ εἰναύτι ῬΛΡκεεθ᾿ 7: 

δεέκνυ σέ" ἐκαότένα φύσιν πούς χα ὁ ὀνηοῖς δυσί! μου 7 ίω «οἷον 

Ῥιγοόνουτερ! 7α. Ἅινοξ κοῦ λῥμμαυραπστο! 7 ιν. πρὸ ἐἐριϑ'- 

μου σερὶ γλοΤινοὺς ἀοιομόιοιαε λΤίων δὲ τσερί ὄμηεὶ μιῇ 

ὄννχος ον δέ δυ μι" οἰ που τη ϑί στο, ἢ δ ἂν. ἤξηδὰ μὲ καθόλῃ 

γοάῖδ. "προϊόντος ἽΥ δάκυύουσιν ὠνπερ΄περὶ ρυ ἀνεί νον" 

οἷον ὃ Διὰ "δον. ἐσοροἰνοίκογον, θ ἡ τυῦροι μρμλε τε οζριθ 

μοτιοῦσε ε σερεῦν εὐ τὶ σίτσεδομ,ἐλλὰ σαρὰ τοῦ ποζγρεὶ οὐ κα 

θόλυ μδῳ μεᾷλλον οὐ “σέρὶ ἦνηοε δῆονὶ καθολυ πήτκαϊαὶ 

μέ ἐῥορ οί ΜΡ ΙΕ,  σξαν ψιυδ χείρων δὼ εἰμὴ  καθύλν Τῆς μα 

Τα μέροο Καὶ πρώ γον μδῳ, ὅ δὲν μᾶλλον ἐπ’ ρα  ς αϑύ Ἅου 

5: Γ καῖε μέρος α ατέρος λόγος σεν εἰ γΡ᾽, λυσὲν ὀρϑις ὦ 

πέρ χήν, καὶ ἢ ἰσοσκέλεστἀλλῇ Ὁ Ῥίσώνον, ̓ εἰσι σοι ἐἰδῦσχέ - 
έρηηῆϊον οἶδεν ἷ αὐτὸ, Εἰ ὃ εἰδὼς 51, τρίγωνον. ὅλως τὸ εἰ 

μϑρ μὲ ὀγρσ' ἢ τρήλορνου. αἰτοῦ δόκνυσίν, οὐκ ἂρ εἴη οἰεσόδ 4- 
ξ,σ' . εἰ δὲ ὄνηοσ', ὁἀδὼς ὃ ὕκοσον ἡ ἵμκαρον ὑπαρχο, μάλ 
Δὸν οἶϑε(. ε εἰ δ ηὸ τρίλϑονον ἐπὶ "σλύον σξένιονε ὁ οὐ γὸς λό... 

τι 



9 ἡρὰ μὴ καθήμωνυμί ̓ανηὸ Ῥίον: “ αἰσπί χά “σῶν Τὸ 

πγιπύνῳ τὸ διώο, οὔκ, ἀν ηὸ πρίγφνον ἥ ἰσυσκαλές, εἰ λλεὶ ηὃ ἰσὸ 

σπελέ ἢ ̓ Ῥίρωνου ὑφ Τοιουύ τος τοὺς γωνέεσ' ὥς τοῦ  ἰκαϑόλουεῖ 

εἶδος, μάλλον οἶδεν ἡ ὑποέρχᾷ, "ἢ καῖε μέρον: κελπίωι ρα 

ὶ ἰοκθο 'λουπῆεκαϊϊα μέ ρον: ἔτι θἰμϑῳ ἐΐμ σῆς λό γ06 Θ μὰ ὃ 

μωνυμμί δὲ ηδ καθὸ ὑμεῦ: ἐΐῃ ν οὐδὲν "ἢ ὃν ὀνίων ΠΝ κα]ὲὰὶ μέ βος, 

ἀλλάνοὺ μιθδλλον, ὁσῶῷ 1. ἀφϑερ πα ἐν ἐκείνοις ΠῚ ,7ὰ σύ χα, 

χοῦ μέ ῥὸ: ἄφϑα ῥτα μαξλλον: ἔχε τὸ ἐ οὐδὲ μία ἀνοικη ὑτρλαμ, 

δανῳν τὶ Εἰνοι τοὺ παρα χοῦ τοῦ Τὶ ὃν δηλοῖ, οὐδὲμ μιεξ Λε: 

λον ἐπ} ΕΝ ἀ)λὼν δ σοι μάχῃ σημμοιήν 4, οἷλλ ἢ “ποιον ἢ πρότηέν 

ἢ “σοιῶννἃ δὲ ἄραι, οὐλν οὐπσυδάξις, οὐ έα, εἰλλὸ οὐκούωρ: τι 

εἰ ἡ ἱ ἀπούδᾳ ξισμϑῈ ἤβησυλλογεαμμόν δῴς τκοσ αν όμδρος “τῆς 

οδ΄ Τίσι σ᾽ κοῖς του ϑγουπ: .ηὃ καθό δε τιώτερονῷ Υν κοϑ 

οὐῦ γὦ ὑπο οά τί, του ηροιπο ) οὐὐγῷ αὐστιον ηὸ δὲ χαθόλαπρώ 

Ῥν"αὔνχχον ἐἐρεεηὸ χαϑόλουκὠρσενοὺ ἢ ; οὐσπόδάξις «εἌτέωμ: 

μι λον} τ τ αὐτί ᾿ γασέσεν, ἐτιμέρα τ σὰ ζερῦμι 

τὸ δγουτλοκοὺ τότε οἱ ̓ ὀμεϑοιἰδέμου, ὑπο μὴ ἡ 72 ἄλλο, μὲς 

ἢ γονόμϑρων ἢ δ τύ λυσνν οἷν πέρατηδέλριηον ἤδῳ οὕσωτέ 

ἤν οἱ οὐ τίνος πρωεα ἐλθέ ὁπτῶς λεξιε μὴ ἀρπέριουιηοῦποσο, 

“πῶς εὐπστο δα! ὁ ὠὐφφλει»ὕποῦ πῶς μή αὶ οἰσγχιήση! οἷς οὗ τῶς 

ἰόν ίσ᾿ στοῦ ̓μηκέιδ)ζλλο μη διγλουένεκα, διεὶ. ζ ηονδεστί 

ΛοσιφαρϑιΝ ἐλθῶν κρῖ θἰναυνοὺ γήνεθερκα" γπιεἰδυγοιμα- 
λίςοῦ δὴ α΄“ Τῇ ἦλθεν εἰδεὶ ὁ ὁμοί ως ἐλφέπι πῶ σῶν ΤᾺΝ αὐπεῶν, δ 

ἰὼ δυος "Τῇ" ἐσπὶ κως ὁσοιοὐ σι πῶς ὡς οὗ ἔψεκει, οὕπω: ἦς 

μοῤλισο, ΓΕ ἐπὶ οχρ οἰ λλωὼν ἄρα τότε μαίλισοείσμεν, ὃ- 

χοῦν μηκέτι: πος χῃ Ῥυγῳ υτε ἀλλοῦτον μδῳ οι γινώσκω 

υϑυ, Τί τῇ αρσίν αἱ ἐξωΐσκεο ὅγε, ἰσυσκεὲσ', ἔτι λεί- 

“πότοι συ ον τὴ ὸ ̓σοσικελῆσ', ὅτι πρίγφνον.. Υ τουῦτο,- 

ΤΙ ὅφμα, δὐϑυχρα λον. εἰ δὲ τοῦ τομηκάτι δάλο, γγῦ 
τίμιο λιέσυς Ἰσμεν ἰοὺ καθὸ λοῦ δὲ γοχί, καὶ κουϑό Μουοῖ ρακέλ- 



“πίων. Ἐτιῦ σα ἂν μάλλον κουτες μέρονῇ, εἰς τὼ ἀπειραέμ- 
»πῇ τέ "ἡ δὲ καϑύλν, εἰσ᾽ πὸ οὐ αλουν ποὺ τὸ πέρασι ἤθη δὲ μϑρ οἱ θζ 

πέτρες, οὐκ. ἐ-πέφξητο ᾿ ἡ δὲ “πεπέρανται, ἐπσισητοῦ ἡ ρα κα. 

θόλου, μάλλον ἐπσισατο, ἢ Η κατοῖ Με 'ρορεοἐηρδκῖα ἀ οϑ. Τ᾿ ΜιλᾺ 

Δὸν τοὶ καθόλου ἀποδιφιυτῶν Μμᾶλλὰ ο, εἰτόδᾳξ ΟΣ 

μᾶλλομ7ὰ πρόν τε δε τέων ἀραὶ κοκθδ λοῦυ εὐπεύπεριἃ ἩΡΙΔΕ 

δον οἰπσύδάξις. ἐπι αἱρετωτέρα ἐΐΐ, ἱαϑὴν τούτο (ἃ οἶλ 

λυ, ̓  ς ((αὐϑὴν ΤΟΥ μόνον οἱ δεν οδὲ χίώ καθολουίχωμ, οἱ ἦδε " 

τίρ ἰκα τοὶ μέρος! οὖς δὲ ηὐ [καὐϑό,λὲ οὐκ οἱ 7δενιώνπε κἂν 

Ἔν αὐρετὼ τέροι ἐϊι- ἔπισὲ δἰ μετ » καθόλὴ μάλλον εἶδ 

κέμαι ὅϊ:, τῳ διὰ μέσου δφκμυναρέγγυ τέρω ὀνηοσ' “Τή σ᾽ ἀρ- 

χῆς ἐγγυτοότω δὲ ηὐ οὐ μιεσον. οὕ ηο δῶρχῃ εἰ συ ἡ ̓δξ ἀρ χθν τήν 

μή ὀβρέρχϑτ, " μεξλλον ὀξείρ χυσ. τῆλ ον. εἰπε ρίρέ φέρε ἰππό- 

δειξιν: τς δὲ! [ουύ “τη καὶ καθὸ ΑΥ μᾶλλον κρότων ὃν εἰ ΠΣ 

ϑύλου: οἱ ἱορ εἰ [ ἀδᾳ ἰηρδέξαι ηὃ δ ἐαἴα τῷ ὩΣ τ μέσοι 7α ἐφ' 

ὥν τ ἀνωτέρω δῷ ΤΌΣΤΗΝ ὠς πεῖ στα χούγρωυ κοαϑόλυ μῶ ἃ 

λον» ἄλλα τῶρμ μὰ εἰρυμιένωνεμια, κο εἰκοζ τ. "βιρζλισοε δὲ 

δῆλον ὃ οα ᾿ καθόλου κυριωτέρα, 67| τῶν προτοίσιων, τίω 

μϑρ προτέραν λοντες, Ἰσμμεν “πῶσ πὸ Τρ αἱ ὑσέραν. »σὰ ἐλ 

βϑ δυγο μά: «Οὐον ὅτις οἱ δὲν 57: “σῶν αρίχφνον λυδὶν δ 

θχς οἱ δίατως νοὶ εἰμι οἱ ἶ δ ηγὸ ἰσοσκελὲς, Ἂ τρίγωνον ὁ σὲ 

ταύτην ἔχων Τίω πρότοισίν, δ χιοθο λεούδια μῶς οἶδᾷ. οὐτελιωά 

μ4, οὔτέ ἐνβγείᾳ νἡ κα “ μϑρ Κορ 90 λον, νου τῆ ἐδὲ καιτοῦ μέρος εἰς 

αὐαθησίν τιλυῖϊᾷ. “τὶ ἐδ 24} καὶ καθόλου κελτίων Ἴ3σ καα 

μά ροσ' σου 91, μῶν εἰ ρήσϑω- ὀχ δὰ δῴχκτικὴ Ίῃσ ΞΈρΗ7- 

μῆεκρώδων, ἐψ7ϑεν δᾷλον. ἐρω νν οὐ Το καὶ εἰηῤλάξις με λ7, 

ων, τῶν ἄλλων τῶν οὐὐ τῶν ὑππρερλόντων. οἰ ὀξίλαήονων αὐ 

Τημείτων. ὃ ἢ ὑππτοϑέσεοον . ᾽ προτρέσεων - ὙΠ ν γνώριμοι 

ὁ μοίοος, υἡ ϑζορμ γνῶνου διεῖ, πούτωρ ὑπάρξει: συ “τὸ 

δον ρὲ τῷ πέρ. λό γὺσ' δὲ 756 προ τούσφωσ' ὁ ιιελ΄ 

ΟΙΙ 



Τίων οἱ , ὁ ἐ κα Ἰόνων, ἀ αϑύλουδδε, Ἐι δ» ὁμοίως εἰ ηὃ Πώρι 

μιδὸ εἶμαι 7κ μέσοι 1α σὲ πρότεραι τνωρι μώ τέρα, ἐφξω μῳ 

δυοὶ μέσων ἀποδάξισ δῇ «.Ε.2 φηρὺὸ ἃ δὲ πῇ ξ ξ ὑποέρ- 

λϑσε, δγοὶ “δὴ ζ, ἢ. δΊι ηὸ ἃ τῷ δ ὁ μοίωσ δὲ ἐλφὐϊεὺ ἃ Οζ 

“ἱ ΨΝ ὑπανζρ χῷ "οὗ ηὸ εξ τῷ ξ:  δδ γιὸ δ τῷ ΓΝ πρότερορ 

τοῦ Πώθι μωτέ ρον, Ἢ ΤΣ τῷ ἜἜ δα Ὁ ἡονρυ, ἐκεϊνοοῖνπο 

διέκνυ τρυρνπϑσύτερον δὲ ηὸ Ὁ ΔῸΣ “(οἱ "ἢ ; δγοὶ ὟΝ ἐλουῆλ νῶν ἄρα 

οἰπσύδαξισ δι ΑἹίων δῖ εἰγλων «δ οὐὐτῷ εὗπο ρλόντων. Αμ.-. 

φόϊῳαι μϑῳ οὐιδγεέτι ὅ ϑρωμ “οἰῶν πρὸ διύο προ]άσεων λέκ- 
νυιυ τοῦδέ γλῃ! μϑῳ θναῖι λαιμικαγφ ἡ σὲ πο εἶναν οἷ μὰ εἰνοῦ 

7; ὅναὰ “πλειόμῶν εἶ ρα ὥξ]ε χέρων' ΕἸ ἐπε)δὰ ϑεδφιζΠανδῖι 

οἐδιμ σηον εἰμ Ἴων οὐσῶν ̓  μοί ΤᾺΝ προϊάσεον γί 

νοάλπ συλλοιίαμον, οἰλλος τέω μϑ δέ Ιου τί ἕνωιτίω 

δὸ Ἴ, ὑπέρ χφ' ΕΤΙι πρὸς ἡού τῶ, διε ηὐσε Λεικέμ .7Δ4σ 

μϑ Ὁ Κανλϑρικοῦσ, οὐ ξοινομέγης Τῆς ἀποδάξεωσι. ας 

νώϊκαδον γήνειϑο πλέῤουσ: 1εἐσ᾽ δὲ σέφιηκοὺσ ἀδιυώαστον ἐς- 
γον ταλλεί δυδ' μέόκσ' ὧν ἀνατέντι συλλογιημῷ «ἔξω ΥΣ μηδενὶ: 

ὑπαέρλου ηὃ οὗ, ἐφύσων ηὐὸ το -χῷσὲε τ᾽ ὑποίρλον πον, 

ηδ τς. ἄρ σὲ δι ποί Ἀιν οὖ ξ4ν 7ἐἐς' προγοζσεις, μέσον ἐμ, 

λητίον. πρρδῳ, ἄιὶ ἔξω τῷ ΧΦ. ποῦ σὲ ἐς γδ Ἐν ηὐ μϑῳ 

δὰ τ ᾿Φανορόνυτι καυτηλϑρικομυηδσὲ ἃ πορϑ ὦ : ίκατα 

κρίκον: προσ δὲν δ. οὐδ᾽ ξερμτίκον ἐκ εὐ τορι "ηὸ μδῳ Ὁ ἃ 

ἜΚΡΟΥ ἢ τ δ; δὲ Σ οὐδενὶ διέξ χ 2 απο ρ χήν: γένετο δυῶν 

μέσ Ξερωτεκη πρὸ τοῖσδ. ὁ δ᾽ οὐθηὸσ' πρό ποσηρὺ ἐπὶ Νὴ ἐτί- 

ῥωνσυλλογεσμιῶν"εει ΙΝ ηὸ μέσον πῶν (κα τα ρινϑθλῦρων 

μια τμγϑρηκον ὑππδμφότεραντουσδὲ σερντεκον, ἐπὶ ϑάέτε- 

ρα σερατεπκονοἰναίθιοδορ ἀἰνουνὥς τέ οἷν τη μία 7οιουυστη εέμζ, 

πρότοεσίς, οἱ δόλου χα πυρί. ἐιδῳ γνωρε μώτῥον δὲ ̓ ᾿ δείκ 

ϑυ τοῦ: τὲ σισότορον - . διεχιγυ τοῦ δ μϑῳ σεῤετίκη διε, “τῆτ᾽ 

κο ΤΗϑφηΐεησ' - οὐ ΤῊ δὲ συεκίκ εἰν ις οὐδιείκνυ τονε, προτέ .- 



ἰῷ "δὰ Πωριμωπέραι οὖσι Ἡροῦς "πιουτέρα, αελτίωμ ἣν ἐς 

᾿᾿ Τί εἰ  εἐρλῃ ; συλλογεαμον ἢ καθ λὺ πρό τουσίς αἰ μεσυς ὅδ δὲν 

μϑῳ ὝΗ ἢ δφκχικικαλαςφο εκ ὃν δὲ τῇ ΞΈρητικῳ οἰ“ σὺφ οὶ 

ἈΠ" πἰξαλό ον πρόϊασιο'κ δἰ αἼα φατοκὴ Ἴς εἐπσοζουτί- 

ἰεἧς προτέρα πρὸ Πωρι μωτέρει δαὶ Ὁ τί κα οί εἰσι καὶ ῥ 

οὐπαύφαισίσ Πώριμος ""ρὔρ Ὧρο τέρα 'καγεί ασὶς ὥρτσερκὼ 
ηὁ εἰν οὐ» “Τοῦ μὴ αἰνο ὥς τειες, λυχέων κα οὐρχθ "Τῆς δφιοτικῆσ'." ἢ 

τῆσ Ξερετικῆς δὲτεςλτίοσίν οἰρχαῖς χφωμδρί, βελτίω: 

ἔτι δ οὐροήδεςέρα ἀνὰ Ὁ» Τῆς δάκνυζδης οὐΐε δ ξηρ καὶ σεοι 

τηίει: ἔπε; δὲ και) ρικεΤῆσ σερωτικῖῖα διλτίων, δῆ- 

λον ΤΙ κρὴν Τῆς εἰ εἰς ηὸ ἀἰδιυώσσσον ἐχϑύσησιλέ δὲ εἰδέμουι τὶς ἡ 

δγαφορα αὐ φῆ ἔσω δὰ ηὸ δ, μηδέν; ὑπο ρλον τὰ. τῷ β δε 
δι “παντί οοἷν εἴπει δὲ χω Ἢ μήδε πη οχν πὰ τ᾿ ΟἿΣ 

τῶωξ μϑρ οι ληφϑέντων, διφχτέκη κα β σεριτέχη δὲν ἐπ εἰσαῦδι.. 

ξισ διὸ ὁξ σῷ Γ΄ , οὐ χύτατέρ χφὴ ἡὶ Δέϊο γὐ οὐδυυ) δον, ὡδὶ χῴ: 
ἀῳδέοιδάξαν χρῶ ἃ πᾷ ὦ οὐ χυὐ τοί χά, ληπτέον ,διδπιέρχ, 

"ρὐρηὸ (ἡ πα τ. ὥς χῇ συμικοαόνᾳ ᾶ, τῷ γ ὑπο οχάν. “7γ).- 

τοδἤςωώφιμωον ὝΣ δμολογου μον, 5 ΤΙ ἀδεώ αὐτονοῖκ εἰραι 

οἱ ὀν τῇ ηὃ οἷ τῷ τα ὑπρχ εἰ οι νὰ ΤΗΝ μῶν ὁμολο[ξτουρύ πέρ 

αῳν,γὸ εξ. τῷ ζ. "οἐδιυώσον ὑπέρχάν οἷ μ᾽ εἴ οἱκὴ ἡ ροι, ὁμοί ως τούτ' 

Ζῶ ν ΤΟ “)αφέ Θέῤ διηδὸ ὁ-ποτέρα ὀμῖ Ἡγωρι μα ῃ πρότασίς 

ἡσέρετίκη: πότερον ὁχέηὸ εξ, τῷ υἱ οὐχ πο ρ χά, Ὁ 5| γὸ ἃ 
τ'΄ἷτ Γ εὕτον μϑὼ οτὼ ἡ ἦ τὸ συμυτέρασμιογνωρι μώτερομ ὃ ο"7ὲ 
οὐκ ἔσζν, ἡ εἰσ: οἐδιγῇ τον γηνέτοο ἀπυόδάξισ ; δῖαν λιὼν τῷ 
συλλογισμῷ, . οοὐσποδφκτηκα ᾿ Φύσει δὲ προτέρου, ὃ 79 γὸ 

ἄ, τῷ ΤᾺΝ αὶ ὁ ηὸ δε, τῷ Γ᾿ πρότερα ΦΥΘΕΙ ποῦ συμ 

περααμοιηοσ', ὁ ὧν Ω συμπέρασμα} δὲ χὐ μα ξ. τ τ Γ 

μὴ ὑπο ρχῴν, συμυπέροκσμιαι ηὸ δὲ αὶ τῷ εἰ, δθοῦ οὐ συμ. 

πέρασμα: οὐ ΥΡ εἰ συμιιοόνᾳ ἡναερξϑου, τέ, Ῥυστοσυμ, 

φέρασμο ὅξην: ἐκένα σὲ ὁθὼν ε οἐλλεῖ. γὸ ΠῚ ὁδοῦ, συλλο- 

Οτάαῖ 



ζσλιο "εὐδην ὃ δεδυ δ τ ἐνυῶντεῆ  ὄλληρον μέρον,πμόοι πρὸς οΝ 

ἐχέν, οἱὸ δὲ δ αις. πῶ αὐ προτοίσειν, οὐκ ἐ λουσίν οὕτως πρὸς 
ἀλδσο εἰ οιμὴ ἐκ Πωριμωτίέῇ (Δηροτίς »κρεῤήων. εἰσέσα μ 
φότερ "Ἰἰκϊθ μη θἰναύτι τρο, οὐλλη μι (ἐκ προτέρα δ᾽ ὑ τέ 

[ κέλπίωμ ἁτολιίςά 0(ὺ εἴη τῆς εἰς ηὐ οὐδυϑγαηον, ἐσερυπέκη από 

Δ4ξιςιοὐντε κοὺ εἶ ταύτης μεελτίων ἡ κατ γο ρί»οὴ, δῷλον 5:Τῇ 

μοῦ Ἴῆς εἰστηὸ ἰδού αν 512 ̓ἀελτίωμ: Ἀκριξέσέρα δ 21 

σή μὴ, ἐσπεστέμεν: ενοῦ προτόρο τι του ῦ τινοὺ διότι κὶ αὐ, 

εἰ λοὶ μὴ χυ οἱ “σου ογ, Τῆς σῦν , δϑ διχῇ, Καὶ ἡ μὴ καθυ σὴ 

Χ 4 μένου Τῆς καρ τοκειμδρ οὐ: οἱ ον οἱ ἐρίθμη τε ρμα νδκῆτ: 

πισῖε καὶ ὅθ ἐλανβόνων Ίμσ' ἐκ προιϑέσεωφ' οἷον πω μιόγρίους οὐ,οί:-- 
ϑιματεκολέῳδα ὁ φ προιϑέσωως,οἱ ἴον μονοὲς ἀσία ἐϑεηοσιοι 

Πρ δὲ ἐσίαιϑέϊη. ταῦ γί ἐκ προιϑύσέων Μία διῷστερπίμοη) ὕξην, 
αὶ ἐνὸς είγουσ.ὅσοι δακὰ πρώτων σύ [μι φ τοῦ" υοὰ μηὙθῆν ἢ παρέ 

ϑάσου τῶν ἰιαϑ' αὑτοῦ ὁ τέρα δι στσίίμ ὕξν ἑτέραν. ὅσων οἱ 

δρ λα, μάτι ἐκ αὐ ῬΗΪ, εὐϑύτέραι ἐκ δ ὑπέρων: Του 1ου 

δὲ σμμέϊον, στον εἰς τοὶ οἰγουσατύ διεικιτοῦ ἔλϑα, δᾷ ΥΡ οὐὐ τοῦ ἐν 

τῷ οὐὐτῷ 9 εἰνφθνωνΊ: οἰσσο δε δ [ριένοίσ'. ση μένον δὲ ἈρΩ 7.ύ- 

Ἴου, ὅ τοῦν τοῦ λακνύμυαδεαυ δῆ ἐν τῷ" οὐ τῳ γένά ὧδέ καὶ 
στιυγγίν!. Γ λείοισ δθῤπσοδείξᾳ εἰναι το αὐδδηὶ ἐχυρέι: 
οὗ μι ον ἐκ 7ῷς οὐν 7ῃ!σ΄ συφυχίας λοεμβαΐνονι μὴ πὸ συωελας 

μέσον, δγοὴ δὰ οι, ι ηδε, “πο ̓ Ν ρὰζ, ἀλλα μοὶ δ ἑπέρασιοὶ 

ον ἰφωτὺ ἐξ μέτοιβου νεηὁδὲ ἐφῷ 2 υενεί ϑωφηὸσὲ μα ἥδεαθο. 
μδὰ “σὐέ Δεν τὸ Βυρε μίζε θεοὶ κεϑὲσ οι ηὃ ἋΣ ν ιτ. (ἃ 

η ἃ πῷ ἃ καῖ λο ρεϊ ἀλεροδ Ὁ ἐσόμδρμοσ ἐκ ἐν έψτοῦε: μοῖς 
τὸ κι να μδρον,μέταιξολλφ πολιν γὸ Σ 158 πιο ὃ ἢ σοῦ τὸς 

εἐλαϑὲσ κου τηγθφεῖν. - πῶς Ὁ ὁ 0 ἡδόμϑρμοσ', Ἰρεμίζοταοοι 

᾿ ἡρεμιζόμδιος μετειεοίλλφ: ὅττι δυεξτέρωμ μέσωμ, τοὺς 
οὐχ, ἐπ Ἴης οὐ Ίης συφοίχίας ῦ  συλλογίσμιος . οὐμίω ὥςτε 

μηδέτερον ἰκοα]α μηδῳτέρον κέγεϑο, ὟΝ μέσων: εἰμεί.- 



κα} τῷ αὐτῳ' σιρὶ ἄμφω ὑπσοέρ χῴν: ᾿ἐπισκέψαϑοω σὲ 
ποὺ; διε, 23 λλων σδμοίτ' ὁσοιγώς ἐνδέχῳ τοῦς “1 οὐ Το πνέ- 

ϑι συλλογέσμον: "1 δάσο Τυχνο εκ ἐ ἐ57ν ἐπφήμ διε: 7Ρ 

δώξεως: 1: γδ ως οὐν εἰκαῖον, δ᾽ οἱιῶς ἐπὶ γὐ τρλυηὺ οὐπὸ 1ῦ 

χυσ ἐσῆν: οὐὐγεξ. ηὸ τατό ρα ὁ ται γενόμϑμον ἱδάηδδάξι; ϑετές- 

[Ὡ] ἡου των: "πᾶν }} συλλογίογμός, ἷ 1 διὰναϊκκίων,: ἢ δυο “Ῥ ὦ 

σπεηοππολυ προτούσέων ντρῶ εἰμϑὼ οἱό προτοέσεϊς οὐν οι ποίου, 

Δ ν συ μαπέραομια, οὖν ἀΠπεοῖον εἰ εἰν σ' ἐππρηοπτολὺ ποὺ γὸ συμ 
“πέρασμα 203 ἬΨ' ὡς τεξηὺ ΧΙ Ἰύχισ μήϑῶς ἐπέτοτρλυ ἊΝ 

τον αιἴλιοίον, οὔκ Ἀν ἀνογῦ ἀφρδάξις: ὧν ἢ σγαξαϑηίσεως ἐ ; 

«ἦν ἐππέσον ϑο.εἰν υὺ ") ὅξτιμ ἐσαθη σὶς “Τῷ εξ δὲ ποὺς μὴ “τῷ δά 

Τίν 6 σ' »οὐγοαθοίνε ϑαγ ἐν οι Πεοῦον ηὸ δὲ Τλ"ποὺ παστοῦ ποὺ ν (ἡ ηὸ 

δὲ καθόλου κρῖ ἐπὶ ““Φἀσίν, οἰδειῴοιηον αὐϑοΐν θεν ἐν ὁ δ: 

ὅσὲ ὑτ: 4} ὃν ἦν καθόλυ τὸ 9 οἐεὶ κοὺ “στέμτοῦ λον καθόλου 

φεμδῳ εἰν αν. ἐπε ὀϊω αὐμϑρ οὐπτο δείξεις [μα 86 λιευταῦ τοῦ δὲ 

οὐκ ξεν αὐφθενε ϑα φονέα ὃ 0ΤῬ οὐδέ πέσοοϑον δυαϊαϑέσεώς 

ὅξεν. Αλλὰ δά λον ὑενοὺ εἰ ἦν οὐ δϑούνε ὅθε, Τὸ ηὸ Ῥίγρονον 
δῳσὶν ὀρϑοώς ἰσοίς ἐχᾷ τοῖς γωνίασ', ἐξηγοῦ μϑρὰν ἀτόδάξιν. ῶ 

ὀχὼσ φασί ΤΙ ἀπσισοί μα ϑοινοιἱ θοΐμ εἰϑοω μὴ Υ ον οζδια 

χαϑί κοὐ σῶν ἡ δ σισηί με τῷ ηὐ καθόλου ΠΝωρί ἰζ4ν" Δ. δυο νὴ εἰ ἐ 

"πὶ τῆς σελήνης ὀντεσ᾽ ἐθεωρξμδρ δύ τιςῷ ρα ἰδ σον τὴν γ5}. 

ἔκ ἂν ἡδάμδῳ “τῆν αὐτίαν-τῆσ ἰκλεψεωσ: κα ἡ ϑενο μεθα ἽΝ 
ὁτιέκ θεῖ: κοὐ σνότι ὑλωσι ΟΣ ἦν “712) μαθό κου ἡ αὶ ο(ἷ- 

Δ) σέτ' μὴν ἀλλα ἐπ τῶ ϑεωρένν γρλλάκισ γύσπο συμοι 

νον καθ) λὺ δ ϑηρβσοιντεσ, ἀγόδάξιν ὀλοιϑμ: ἐκ 2} ΝΣ 

καϑέπ οὐ σοῦ “σλείονων «ἡ καθόλο δῶλον υγὐ σὲ χιοκθό,λυ χέμιεορ, 

ὁτι δα ΛΟῖ αὐ Τίον. ὥςεπεοὶ ἢ γοιύτων. ἡ καθόλου ον ἃ 

ὠτέροεῆ αἰσθήσεων. κα “τῆς νοήσεως ὁσῶν ἐσύρο ηὁ αὐ ΤΙον. 

““τοὶ δὲ ὟΝ πρώτων, δλλος λύγος. Φοινέ ροῦν θυ ὅ“Τί οἰδιόατὴ 

τῷ αἰϑανεθϑα», ἐπί σοι ϑα τὸ “9 ἐηρδφοτρϑοβιεῖ μή χὶσ ηδαὶ 



ϑϑυύνειϑα, χρῦῦ λέγε ἐπησίμην ἐλάν δἀηρδάξεως. ὅ 

μδιῴύ τοι Ι ἕντο οἰνοιγόμδμαι εἰς αὐοθήσεωσ ἔκ λάψιν ἐν» ῖσ' Ἴ00 

βλέμμα σιν ένεα δ εἰ ἑωρώμϑῳ. εἶκ ἂν ἐζυσουρδρ δ ὄχῶςι εἰ-- 

στε τ. δράν,ἰλλώς ὀλοντέσ "ἡ ἰκαθόλου ἐχτῶ ὁρᾶνεοἱ ὋΝ 
εἰ τὴν ὕέλον τεβυπσιμλῥην ἐφόδῳ, ποῦς ηὸ φώς, δ ἕδν, δὅ!.- 

ον δὲν ἦν κοὼ δέοι χὸ Φωτίζ4 δέος ηὸ ὁρᾷν μϑῳ γυθίς ἰφῖκά 

ὍΣ τοῇσοαδι μου ὅτί ἐπὶ πωοδουτωτ. Τὰς δουῦ τος αὐβ χά 

εὐ “σοίμτων ὄνων δα συλλοτέημῶν, οὐ δου] κηον- "“πρῶτν μϑῳ ΛοῈ 

πεῖς ϑύω ρουϊσέμοἱ μὰν ΥΥ οὐ ληθέ!σ- εἰσύ “δὴν συλλοιλομιὼμιοἱ 

δὲ ψυδεις: ΟδΥ δ ἐΐη οἐληϑές ἐκ ψϑυδι συ λο γόσοιϑα, ἘΠῚ ΤΑ 

“τξ σοὺ “τῦ γένετο. οἱ ον εἰ ηἢ ἐξ ἡκοε τοῦ “ΤῸ γ "οὐληϑύονγὸῦ μέ 

συμηδις ψιθας οὔτε 9 ηὸ Οὐ, τῷ Ρ ὑπνέρχῴ, ὅτε ΠΝ τ΄ 

γ “ἀλλξαν ἡούων, μέσαι Ἀοκμλις οἱν ἡ τοῦς Ῥπροταίσέων, ψυδῶν 

ξσοῤ!) δ ὐ πποὰν συμιππέφοημουψυδε ἐ {κ ψιαν εἰ Εἶν οὐδ: Τὰ 

δοξ λη 9ή: δ οὐλυηθῶν. ὑτέρα δὲ τοῦ ἐν ῶ τρέλη 3 εἶτοι ὑδὲ τοὶ 

αἰυδῷ ἐ ἐγ τ αὐ τδδῖε ἐρυνΈ᾽ τε» ψλιδᾷ οἰὐγήλοισ' Ἢ ἐγοιν 7 

αἰ ὦ ἀδιώς το μοι εἰναι ὃν ηὸ τῆν δυί! ἱτπαμοσιούην εἶ Εἰ νου κἰδν 

κέρεν ἀδιφλέονεοι ηὸν δυδρ,ἐπτσονημροιΐ Νὴ ηδ ἴσον, ἢ μιᾶζον ἡ ἔ 

λατῆον. ἔκϑῆ κά μϑβων ὡδειούσὲν 5 οὐλυϑῶν οἱ αὐτο 
“χοῦ ποίντωμ τέρα ΥΥ πολλωῖρ σῷ πνᾳ αἱ. αῷ χα ἡ οὐδᾷ 
Φεερμότηουσειε οἷ ομ δή δὲς τοίξς σἠημούς ΠΣ ἐκ οἱ μ61. 

γουσὶμιαλμϑρ δ δ οὐκ ἐλουσι ϑέσίν-αἱσὲ ἐλουσίν ̓αἰναίβεν δέγε 

ἢ εἰσ' μέσοι ἐφαιρμόβφν" Ἀοορϑεν ἢ ἐἰκίτωϑέν . ἥ χοὺς μϑῳ ἐ- 

δῷ ἐχήννηους δέξωτῶν 06" Αλλδϑῆϑκοινῶν ἐρ χῆν οἱ νγθ 

νος “Τένεῖο, ὁβξῶν πάντα θήσεται: λέγω δὲ κοινεισ οἷ οἷον 
( πᾶν φιῶν οἱ ὶ οἐπαυφφ δνουνετοὶ δὴν εένη 3 ὕμτων ἐπεραυὴταὶ 

με ρὶσ “σοσοῖσ᾽ τοῦ δὲ, γοῖς γρὶ ἡ ὑπο μόνοις. μεϑῶν, δέκνυ 

διιρὶ ἢ πὲ κοιβ: ἔτι οἱ αὐλοῦ, ᾿ οὐπολλω! ἐλαίτῆσ ἢ Ῥ συ μπερα, 
σεεέπωρνἀρ χοῖ “ τ» εοὐτηροοέσειειου ὁ προτοί δ᾽ ἡπρορλομι 

βανομϑῥουδ ρου Η ἐἐμικαλομϑιίου ὁφοῦ εἰσὶν. ἔτι ΠΝ συμσε 



φὐξημουποι, ἀπεὶραιοὶ 3 ροι πεπέρασμέ Ψ0!: ς ἐπὶ αὐουῥ χοῦ, 

αὐμϑῳ, εὖ ἀνοζβοηειοιλσὲ ἐἐνδε λό μδιροιν χω μι ὀν! σκοππου μέ 

γτνα εοἰδιοαιηον τοῖς αὐτοῖσ᾽ ὐφχεσ εἶναι, “πέῶε ῥασμένας οἰ - 

πεῤρωνόντων Ἢ συ μησέρασμοίτ «εἰδιάλλως “πῶτ’ Αὐτοί ζ: 

οἷον ὁπ αἷδε μϑρ,)εωμεῖβί κεναὶ δὲ δὲ, “ἐριθμεδν.αἹδὲν ̓ ὑοος 

κῆς, τὶ δὺ ἀπηὸ λεγόμϑρον δἴλλο “πλὴν ὅτι εἰσὲν αὐῤλοῆὲ ἐπὶ 

σπιμωδν τηὺ δὲ τόσ οὐὐτοῖς φάναι γέλοι. ον τῶι οἰὐ τοῦς οὐ τοίη ο οἱὗ 

αὐτο. “σοίντοι δ ὕχῶὼς κένετοιη τῶν τοῦ: «αὐ, μὴν οσὲ χὰ ἡρξως 

ποίν των δεῤκνυ ὅν ἡπιοιῶ ρϑ δέει ηὸ ζη σχεῖν οὐ πτοῖν ΠΤ εἰνγοις 

τοὺς ουὐὐτοὺς ἀρχάς! Αἰαμ » Μηϑέσ᾽ ὅτε) ἐντσισ' φανεροῖδ' 

μαθήμασι Τοῦ γ2 βετρίι; ὅτι ἔν Τῇ ἡὐουλύ σε δυυϊονγόντοἱ καὶ 

ἄμεσοι προτοίσεὶς αὐ χα «ἔ ὙρΟυ “ὲ σὺ μηπέροκσμμοι προλμη 

φθείσης )ήνυτουεπροτοίσεως ἀμέσου Ἐν δὲ λέῃ! τίς χοῖς πρώ 

Ζοῦσ᾽ ἀμέσους προτούσείσ, χρξσ' ποτε ἐν αὐχέν, μία ἐν ἐκα- 

σῷ εἰν σὲ μυειδν μὴ τέ δ εἰ πτυσών ὡς δέον λείκνυϑοωότεο! 

ΔΗ ἡ γῶχως ἐσέρας ὡοϑὲ ΩΣ ἐπσιρτίμησ εἶμαι ἑτύρασ, λε 

ππέτοε εἰ συγγένέσ' αὐ αὐ χοῦ “πρόμ των. “(Ὰ ̓μκτωρσὲ μϑῳ, τοὶ 

δὲ ἐἰς σὲ τωνδὶ τοδὶ. “φανερὸν δεκοὺ ρποι σΤὶ ἦκ ἐνδέ χετοο- 
δέδιε τοις ἋΣ 017 αὐλου ἀρ οι τι γέν εἰσὶν, δά ἢ διαφόρων 

τῷ γένφ οὐδ ὰκὶ ἀρ λοα ; δϑ"ἤαἱ. ὁξ ὦντε, Ὕ “περὶ διαὶ ἐν ὀῤὼν, 

κοιναὶ, οὐ ὑπέρί δ᾿ δγοα: "οἷ ονουῥιθμος: εμεείϑουσ. Τὸ δᾷσπι 

ρον δι ἐπισήμα, διαφέρει δοξ ασοῦ τ " δόξες πεν κς (“12 

φήμη καθόλου νὴ δῇ αναβιαίων: ων ) νου Πεοῦῖον ἐνε ἐνδε χκ)ἀλ 

λα: ἔχ. ὅδ σἔχίνα ἐλιϑήν κ᾿ ") ὄν τοῦ ὄνδελόμδρα: ο(Δ αὐωσ' 

, ΔΝ, ὁ οι ὅτ πρὶ μϑῳ τροῦ τος ἐπιςήίμ οὐκ ὕξν.ἐ “εἴη ἣν 

ἐλαφρόν ἐάν “σάλος μὴν ἐδὲ νὅ σ΄. λέγω. δ νοῦ ΠΥ φχὶ 

ρπμης: ὧδε πεσήίμιη οἰνοιππσύδαιγο συ πο δι «ἂν ὑπαύλοψις 

γῆς ἀμέσου προτοίσεωσιο ηθσ δξς; νῇ σ᾽ καὶ ἐπίσήμω κρῖρ 

δόξαν. οὐ διὰ γοὐΐ "λέγϑιϑῳν ὥςτε λάπεϊ δξαν εἰγο “περὶ 
ηὁ ἀληϑὲς μϑρ᾿ ἡ ὁ ψ δος «ὦν δὲ χό μϑιρον δὲ νὴ " ἄλλως ἔχ" ἊΝ 



2 δ κἂν ὑπαύληψιστῆσ οἱ οἱ μέσου προταύσφως,θ μὴ ᾿οἰναῇεοΐ 

ασ: (ἃ ὁμολοιθύμϑῳου δῷ ὙΕΩ 8 Ῥίσ Φομνομέμοι Ὶ »» δά 

ξῳ ἀϊξέικαρον (Δ καὶ φύσὶσ ἡ Ῥ]ουῦ “ΤΉ: "προ; δὲ μύηοιρηἤδες οἱ 

ἐ τοῦ! δοξαίζφν τῆν ἸηΊο οἰδιγάγως δλλωσ’ ἐχάν μἐλλξπσίσοο 

ὧν", ναρτρον ὀρμῳὶ ὑσὼσ εἦμην εὐλαὶ "ἡ αὐμορ,ἦδον κωλα 4 Ὁ 

τί δυξαζῳν (ὧν “2 μϑῳ ηοιούηου δόξαν οὐσοιμ: τῶ δεξναγίκ αἱ 
οὐ ἐπισήμην Τῶς δν ὕχ, δξηυδουνὴ οβάσνιι τιδῖν ἐπαίσνιαθαν "ἡ 

Ἅιίοι Τί οὐκ ὮΣ ῃ ἐ δόϑου ἐς “πἰςή μη, εἴ χίσ' θήσει ΕΝ ὃ οἱ δε! 

ὀγδέχᾳ ϑοώ δυξαζήν ἀκολυϑήσει δ ὁ μδῳ εἰσίω τιδάξ δοϑοί- 

ζωμ δγἀ  μέσωμ, ἑωσεὶς το ἀμέ σοι μκιρυκοτς ἐπκιείνν 
οἱ δῷ οὐ ὁ δοξαζωμ οἱ ἴδεν ὥστερ »» κρὰ ηὸ 5Τ' δοξαζᾳν λ' ὯΝ 

γδδυόπηυτού δὲ χα ̓ μέσον. ἢ Ης εἰ μϑῳ οὕτως ὑσρληλψέτροι τοὶ 

μη ὄν δ λόμϑρμο ἄλλωσ' ἔχᾳν ὠς σέρ ἐάν γχθισ' ἑρισμιῦσ', τ 

ὧν οὐ ὶ οὐπρδείξει, οὐδὲ δοξεἰσενοἐλλῖ πικτίσυτουρ εἰ δοξληθῇ μὲ 
ναι Ε ἐμδιρηοιτοιῦ τούτεουὺ τοῖς ὑπο ρχήν κουγούσίοιν κοῦ Χοί-- 

τοῦ Ἷ Εἰδοσ: »δοξοίσει ΔΚ ὐκέσπισήσωτοι  ληθείσ πὰ ω δ γάμον 

ηὸ διότι" ἐδ μϑῳ δια δ αἱ εἰμάσων,δι ξοί σεν ἰοὲρ δὲ μὴ δεοὶ 3 

οὐμιέ στον," Τὴ μογον αξάσει .71}) διου ΤΩ σἴξα κρὰ ἐσέσέμη 
» “ἀπέν τωσ' 81 “ἀλλῶρπερ οὶ δα; μοὺς οὐληθῆς “τῷ οὐὐγ 
πρότον γχίνοὐ ὅχως ποὺ ἐπλφπ μη κρὰ σύξα “χοῦ οὐὐ“7). "Ἂ ἡσδύξαν 

εὐ ΛΗ ΘῈ μὰ ψάδᾷ. οὐδ’ μϑῤτενεσ λέγουσιν οὐὐ “12 εἰναι, ἄ- 

γγρσσοῖ συμιι οἦνφ αἱρέϑαν. οἴ λλοΐστε μοῖρ μὴ 1 δοξοίζφν δ δὺ ξοί 

{4 γίνε ἐ 47Ὲ1 ; δὲ ηὶ η9 οὐ ηὸ "λέον αλὼσ λέεί), ὅδε μὴ ωὡσ' ἐν 

δέχ ὅδ οδδῦσ’ ὅ' ω μϑῳ δὰ σύ μέζον. εἰναν “τὴν δυοίμιεῖρον 

εἰ Ληϑῶς σξαζᾳν, οἰ ηοντὸν “ἐλ. τι ἡ ἱ διάμεος σοὶ "ἢ αὐσῦ 

ξον η αὐηὸ, τω’ τὸ οὐδ" 15)» ηὐ δέχ ἡ ἦν εἰν οα ἑκασέρῳ καιτοὶ 

ηὸμ λόγον »)νυὴ αὖ ηὐ,ὁμοίωσ δὲ κοὺ ἐπσισήίμιηνοὺ δύξα, “τῶ οὐ 

"ΤΟ - αὶ μὰ ὃ ὅ τως Τῷ ζώου, ὦ ὠοτέμα ἐνδέχεϑα μὴ εἴμου! (ω 

"ν ἠδ Τἰνδέχ, ϑϑὴ εἰ καὶ μὲ ( δτσερ ῤρῦυ ὅν οἡ λοῤσύμ. μηδ 

περ δοῶνδι υγὸ οὐὐηὸ ὴ 6Τι δύο ς, 0 δίωι οὐηὸ οὐὐηδιφανε Δικ 



χρύ των οὶ οὐδὲ ᾿αξαΐῳ ὦ “μια ὸ οὐὐηὸ ν᾽ ) ἐπί σουϑο ἐνδέχα- 

χοροί μα, δ ἃ ἂν ἔλοι ὑππύληλψεν, “2 ἄλλορσ ὀχάν γος μι ἀλ- 
Ἅως ηδουδηδ δ Τρ οὐ. ὀνδέ γα τουι"ὃ τ αὔῳ μϑῳ δ ὁ ἑκάτερον 

εἶμαι ἐνδέχεται “Τῶ οὐὐπτοῦ ὡς ὀρυτορεέν, δὲ τῷ αὐτῷ, οὐδοῦ 
τῶς οἱ ὁν 78: 4} ὑπόλυψ ἃ τρόμον οἱ ΟΥ 2 ἄνδρ: ὑτσερ 

διδονιηοῦο 3 ὴ ἦν ηὐ μὴ ἐνσύραϑορν εἶν ον μὴ ἐξώον νὴ τῆ ὑπέρ ζῷ 

δνιηοῦτῦ δὲ ἔσυρ ηὸ ὁ ἐνδέ χε το ὁ δὲ λοιποὶ “πῷῴς δέ σγανέ Δ΄ 

ἐππήτι ὅγαινοί οἱ δ' πρὸ μέ. "ἢ ἐπησηίμιηξεθν τέχνες (δ Φρονήσῶν. 
ὝΣ σοφίαι τοὶ μϑῳ φυσι δὲ ἠϑχῆς ϑυωρίαι Μαζλλον 
ὅδιν ; ἡδα[χίνοι ὅτ δὐσυχία. τί: ἐν οἐσκέπτω, "χθόνῳ τοῦ 

μιέσοντοὶ ομ ὅτις ἰδὼν ὁ. ἡσελένη τ λα μηρὸν εἰ εἰ ἐχέ πρὶ 

ηὸν ἤλρον τρχν ἐνενδησᾷ δΥο Τὶ Ῥύηδτι δυο τὸ λάμυπειν ΜΠ 

Ῥῦ ἡλίου ἢ διαλωόμϑρον “πλουσίῳ φιὀγμωδλότε, δδν εἰζοτοεὴ 
διφογὲ φίλοι, , ὅπιέλθ οὶ οδαὺν δ. ποίντο χοῖ αὐτιά πὸμέ 

χοβήνν τοὶ ἄκο οἱ οἰἰώρισῳ' ηὃ λευμιπρὸν εἶν οὐ! ηὸ, πρὸς ὧν ἥ 
Ἅιέον ἐφῦν ἃ οἰ. "η λάμπειν οὐπὸ ποῦ ἡ, ίου ΠΝ σελήνη ηὸ . "Αἢ 

ππρέρχά δὰ ΤΝ ἢ μδρ συλήνῳ ΠΥ Ρ᾽ ωὸ 

λεΐμπειν οὐπὸ δ 17 ἡλίουντῷ ξις Ῥ 

ἄ "ηὃ πρὸς γδ)ωναι τ ηῶ 

Ἄρμπρον, ἐφ οὗ 

λοί μι ΠΕ: 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 
ΤΩ͂Ν Υ̓ΣΤΕΡΩΝ 

ΑΝΑΛΥΤΙ 
ΚΩ͂Ν. 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΊΚΩΝ 

ΥΣΤΕΡΩΝ ΔΕΥΤΈΡΟΝ 

Α ΖΗΤΟΥ ὃν ζξεμῖσοι ηὸν οἰριθμὸν, 
ὀσουπέρ ἐποησοΐ μεθα. ΖΗ Τό μλῳ, δὲ τόδα 

β ρατηδδ τι: ὐ δυὸ το θ ἴδε πόσιν: ὅταν μδῳ 

ΔΙ δῷ ἕτερον τσὶ τόδε ζυτῶμϑῳ εἰ εἰς οὐ-- 

»ΝΟΟ Οὐθμμον ϑέντεσ, οἷο “αὐ τέρον ἐκ λείσες 

δ αθῖας ἴὸ δ ἸΛιοσ οὐ, τὸ ὑπ,  ᾧρρῦ μδρ' σμιμείονσε 

τὰ ηαυρυ δ  οὐμτίεκ ὅτι ἐκλείπει, πε στοαὶ 

μεϑα κρὐξαν ὀβουβ χε ἰαύμϑῳ 61: ἐκ κείπει εἰ ζνηούμδῃ πἐ- 
Τορονυῦ τον σὲ αδΙ μὰν γδ τὶ υὸ διό ἐνρῦμδρ οἱ ὁὺ εἰ τεσ 

ὀγεῤίι λώπεννυῦ 97, ΚΙνΘ τρίς ἡγβιοὺ δυό τι ἐκλέπει, ἡβυτε, 

“Τὸ ἸαΙνέξ τοι εζβηοῦ μδρ. τοὺ τοῦ μϑῳ ὕχῶτ: ἔνια δδίλλον Ῥὐπὶ 

ζηηρύμϑρ οἱ Ἵ εἰ ἔν. ̓ μά 7: χόνταυ ρθρ " ϑέοε: δ ὕεν κα 

(μή, ἡ,οἱσολοίς λέ ᾿ομοῦκ. εἰλίνκος, ὶ (δ Πόψττει δι "1," Ἄ, δ 

ζηρου μϑῳ οἷ ὃν γὶ ὙΣ ϑεσφι 1 ὅξην λρῦσ' εἰ μδρ διω ὑνηούς 

βλρο α ς λἱρόμτες ἴσμεν, τοιῦ τοῦ γῇ Ὃ συυΐ τοί ὕξι: Ζυηούμδῳ ἢ ὴ Ὁ 

τορ μ - ζητώμεν υ ΠΕ ΤΕΣ ἐπὴν εὑπλώσ ἀραῦε μέσον οὐὐ-. 

77} "18 ἐ ςζν. ὑτοῖι )Πόντεον γδγἢ γϑ εἰ ἔςν, ̓  ηδ {2 ἱ μέῤ( ῃ 

οὸ εὐὐαλτ, “ποΐλεν ηὐ διιοιλ) ζυτῶμεν. βηὺ Ἰζδδε,ηότε ψεύμῶ 

Ἴ; νὸ μέσου 'λέγω δὲ ης ηο (ἢ ὴ ηὃ εἰ ἐςᾷν, ἐπὶ μέρος Ἴ ἡ ἰτλοίσ, 

Ἶ πὶ μέ ρὺς μὲν δ ρί Κλεῤπε2 καὶ ; συλήμε, ἠοὼξέ),εἰ εἰν ἐρή 1, ἢ μῷ 

ἐπ (Ἵ,,ἐνΊοῖς γοιδτοις ὁκηού μεν οἰ πλεῖς δὲ εἰ ἐ «ἦν ὶ μὴ, σελὴ 

νη ἢ Ἰνύβισυμιβαίν ἄρα ἐν αἱ ποίσειες 7 5. ζυτήσεσι ζλᾶν," εἰ ἢ 

“2 μέσον ἢ Ἵ Ἐπ ηὸ μέσονεκ μϑ 7» αὐγιον τ μήσομείν ὅσσοι 

σέ σὲ γοὗ οὐ τε τον εαοὐχ Λείπει: οὐ ρίο τ αὔέον, ἢ οὗ; ἐμέ- 



πὸ τοῦτα δντοσ ὅτι 784 τὶ τειν » γ65 φυτοῦ μδροὺ δ αἱ 
σον »γδῦ να; μὲ ἡοδὲ κὶ Ῥσὲ͵ ἀγλοξτσλως “τὴν Ξσίαν ἢ γὐ μὴ 

εἰπρλῴς οἰλλείχε 3 καθυῦ ηὸ καὶ ἰςατοὸ συ μικεβυκδς,ηὸ μέσον 

λιλέγω δὲ γὸ μϑῳ οἱπσλῶς «τὸ ὑπτοκείμϑιμογ:οἱ ον σφλήνημι γῆν.. 

ἢ ἥλίον: "ἡ Ῥίσωνλυὴ δέ τὶ ὀκλφψιν ἰσότητο δῤισύτηται, εἰ ὧν 

μέσῳ ̓  μὸν σ“ποσὶ » “του 0] 6 Φανερὴν ὅδην ὁτὲ ηὃ αὐν΄ 

δειρὸ τέ εν δγατί δε δεν ἐκλφ, σέρησί: φωπῦ: ἀπὸ 
σελήνης ὑπὸ γῆ δμιφῷ ροίξεως. εν σδν {κι λφψεσ ἢ ἡ Δα Ἶ; 

ἐκλεί σε} ἡσελέήνη δεοὶ γὸ ἀτολεΐπεν ηδ φώσ, ἀνγιφραῆούος 

τῆσ γβσ δε συ μιαφωνίαυ, λόγο: αὐριθμῶν ὧν ἐξ6: " "βαρ: 

δύο; [ σὺ μφωνέϊ ὸ ὀὐξυ τ παρέ, δαὶ γὸ λό "23. ἐλέν αερίθμ 

γΟ δόξυ Δόραρυ: εἰ ρὶ ςἢ συ μφωνέϊν "δ δξυ υὺ "Μη μαρυ οἷ ον 

ζψ ἀριθμοῖς λοσθς οὐ λάβρον ῆς δϑΠεὴ Ἵ; θυ] ἐ53} δλό- 

γὸτοἽ δι ον σοῦ μέσου ἥ ἐ ζήτησιν, δι, Δοὶ ὁσῶν ηὸ μέσον αὖ-- 

ΘΉ πον" ἐρρύμθῳν, μὴ ἠαϑαιμϑῳ οι οἱ ον ὝΗσ' ὠκλείλψεων ὁ ἐ ὅξιν 

) μα Εἰ δῆνθῳ ἐπὶ τῆς σελήμης, ἐίε δν ἐζηγδ μδροὐϊ γίνω, 

οὔτι δα) ἰλλδεμα δῆ λον Ν ἡννἐκ δ 12 αὐϑενειϑερ, " ηὃ 

καβόλυ ἐγένεΤοὸ κ ἡ μῶν εἰδν ουενῇ μϑ δὲ αὐοθησὶσ, 51: νῦν] δῤ 

Τιφραῆφ' "ἢ . » δῇ λον 67: νυ ἐκεί πενεῖκ δὲ 7 Ἴου, ἡ κα.- 

βόλου δὺ ἰγώνε]ο ὥςπερ ὁ ον λέγομϑῳ "δίς ς ςν εἰ δένοις ὦ οὐ 

76ὲ ἘΞ ἜΣ ιοιλιἐο Ἴδοδθι α'σλῶς ἸῸΝ : ΝΣ ὑπο ρλόνίων 

ἊΣ ἢ τ ὑὑπωρλόντ οἷον ὭΣ ἢ ὀρθαδύνοιι μέζον, ἡ λοι δι: 

τὶ μὲμϑν “πούντος τοῦ ὁ ζΠούμδμα μέδου ὑζχρσις λ, δώλον: “πὸ 

δὲ ηὸ 1ϊἐεη δείκνυ τοῦ: οἡ Ἅἱς ὁ Ῥότρσ' "τῇσ' μεγω γῆ, ἐ ἐπῶν 
ὁρισμὸς ἡ) Τίνων όπσω μδν: διαπσορησοιμτίς πρῶτον περὶ οὐ 

"βιυῤχοδσω ἢ 3 μαλλόν τῶν ὑπερ ἐπν οἱ κ4φοτοίγη ΤῊΝ ἐ ἐλομέ 

ων ̓ Αὐγων εὐπορήσειν: υ7ες ἃ ἀρ ηἢ αὐηὸ, Δ καπο; τ δε 

ηἢ ὁ ριημῷ ε Ὁ εἰδένοι Ὕ ) ἀποδεΐξᾳ, ῃ εἰδαΐαηονιὁ μὸν Υν ὁριομδ 

12 Ἰρέ σαν ἀναιδοκε. οὐ δὲ 11 ἐ ον ἅσπερ καθὸ Ἂν ποὼ ̓ ὈΑΡΗ γὺ 

οεκδρισυ )λογιαμοὶ δασὲρ οἱ μϑῳ σε ρηΤίκοι: εοἵ δούκαθολον 



διλοί μὲ Οὐ τῷ ῥ διυτέρῳ Ὁ λύμμοτι, σε ρυτίκοι πῶνπ' «δὲ δέν τῷ 

Ίω ὐκαϑύ λύε τος ἐνῇ: ὁντῷ )πρωῖῳ λδιμουτ κατα γοθηζε εὗ-- 

“ποΐντ' σε ν ὁρισμός; οἱ ον ὅ Τί πὰρ Ῥέγωνον δυσὶν ὀρϑεεῖσοις 

ἐχά νου ρυσὲ λόγοσ' 65Τ| γὸ ὑπίφοιῶϑ" ν ἡ ἀγροδ 47 τὸ οἱ 

ἐδήξιν ἀχήν ὡς] ἐἰέ πὶ 5: Ἴ ΠΩ οἰγρδιφξίς ἃ Δ, δῶλλοτε κα ὑκὰὺ ἐν 

οὐ τ “ ἡ δοισμιδσι ἐπέσαν} δ ὁ υ 740 Ὥ κατοῦ ἣὸν δρέσμ ὃν δι Ἔ 

γον “γὴν ἀηῤδάξιν. οὐδεν Υ̓Ρ χω λύᾳ ΠΣ ἅμα ἔχ: εἱεανὺὴ δὲ 

“πέσίς, "ρὲ ἐν τῆς ὑπουτώ γῖϊσ' εἶδεν: ἣ» ποώτοτι ὁρισοίμϑῳοι ἐ 
ἐῶν οὔτε Ῥ καλοῦ ὑπρλόντων τὰ ̓ Ἢ συμβεθακότ' ̓ 

ἐπι εἰ ὃ ὁριαημοσ οὐσίας τὶσ γωρμογῦσ' τοέτι τυσιοῦ τοῦ ᾧα 

νέρδμι ὅγε ἐκ δ σίου ὃ τῇ μϑὺ οἵ ὑν ὅψι. ὅξιν ὁ ὁριαμιόσάναπενσοσ ὃ 

τύ ριὴ οἐπτό δ ξισ δῇ λονυτί δ ὁ ὁριημσ “ξέρε σαν ηδς εἰπό- 

δαξίς ὅξεν. ἢ ὅ. εἰσ μϑῳ δ λὔγοσ! κρὼ πίοι πξούσχον ὁ οὐὐπηῦς: 
τῶ Ὁ ἑμὸς ἢ ὃν εμεΐοε ἐπιστήμη: ,ὠςζΓ ἄτοερ υὐ ἐπυίσιειϑευ ηδ οἷ. 

ἡτοδιφεστον᾽ Ἄ οὐ τὴρ εἰηόδαξιν ἔχ, συ μίήσωτοι τὸ εἰδυύα.- 

ομοδ' Ὁ ηὃν δρισμιν τ 1. οἰνϑυ οἰπτοδιαξέωσ ἐπεσήσυταε.ξ 

“Τὶ οὐ ἀραὶ ἢ! ἢ κτρδάξεων, ὀρίαμοι ὧν 91, ὅπ ἐσομταῖι εὐ “Ἰτὸ 

δαξ, δέλφιτοι πρότερον ἐσὸν Τοῦ! οἱ οὐ χοῦ  οὐπρδφκτοῖ: 

φιοῦρ ΥἿΝΝ οὗ οἱρ χὼν ΠΣ ποῦ ηοὗ; σεῖς ἀπετρουροιδιεϊτον,νὴ τοῦ 

πρῶτα ὁ ὁρισμοὶ ἐσορτοῦν ἀἰοιπσόδφαρινοηλ ρα εἰμὴ “αοίνηος 

τ οὐ «Τῶν, οἱ λλοίτεροσ πἶ οὐὐηοῦ ξεν ὁρισμόν’ νοὺ ἀπφυδάξι, 

᾿ 1 ἀδογαιηον ἠ ῥψέσυν ἀπτέδιᾳξις οὗ ὁρισμός: ὁριημος μϑῳ , , 

τ 7 51: σὴ ἐσίεισ' αἰ δοβπρϑάξεις  αήνοτοιν “σἄσον! αἱ ρ΄ Τί 
λέμδρμου νὴ λου μευ οένῦ' στα ἡ τί ἐ σαν ̓  ΟΥ̓ οἷ ̓ μου ΘΗ μοῦ κα: 

“Τὸ μονάς: "τὰ τίη παεριῆομ. (Δ αὐ οὔνου ὁμοι ως" ἔτι “σαδ- οἱ 

τύδάξις Ἴ ὁ καιτργινος δείκνυσίνεοἷ ον 41, ἤξῃν κα οὐχ. ὄπιν ΟἹ 

δὲ τῷ ὁ ρίημῷ, οὐδὲν ὑτέρον ἑτέρυ κατα ϑρέϊτοι"διον ἡ πτυὺ 

(ον κωτοῖ “τῷ δόηρδος ὦ τύρῦη τίου τοῦ “72 (ως εἐδὲ δῷ κατο 

τρί πιπέδου ο ἢ “μα. οὐγρῥέ 57 νὸ ἐπσίσεδον Αὐμοιν ΕἼ, ἔχε 

ρον χα τή σφημοὺ ὃ τὸ ἔπ διά βοωνόρδῳ ὃν! ὁρίσμος, τί ἐ5} δε- 



᾿ Ξι 

λοῖ᾿ Ἢ ἐ δὲ οεὐγρδφξες, ὁ ἢ 1 ηβδεκατα Ῥῦδε ἐϑκὔδινἐπέρεσι 

ἑτέρου ἀπούδαβις, ἐαυ μὰ ὡς μέρος ἢ πὸ “τῆς σ ΛΗς- .ἡοαστῦ δὲ 

Μὲ ηφ. δ ϑέλᾳιτοε ηἰ ηὸ ἰσοσκέλέ; 2 υνόρϑαῖς, εἰ Εἰ “σὰν Ῥίγω- 

γον δέδφιται: “μέροσ νῷ. ηδ. δλονα τοῦτος δὲ πρὸς ἄλληλα 

οὐΐε ἔχ οὕτωσ, ηὃ χ, ὅξ᾽. κοὺ ηὸ τίει. οὐδῷ ΓΙ, ϑαπόρου 

ϑεζτερου μόρος: Φαρμῷον ἄρα ΤΙ οὔπεοῦ 0 ὁ ῥιαμον,Τούηου ποῖρ 

τῶ δ: “αὐδάξισ οὔτε οὗ οὐπόδᾳξις, Ἰούησι “ποΐν τως δ ρίαιοσ: 

ὡς τοῦ “λωὺς “τοῦ οὐὐῬα] οὐδενοσ ἐνδέχεται ἀμφω  χῴν ὠντεδ 

λον οὖς οὐσὲ ὁρισμὸς "οὐ οἰπύδαξισ, οὔτι ηὸ ουϑηὸ ὧν εἴη. οὔτε 

ϑοῤχερον ὦ ὧν ϑωτέρῳ. εηρὸ Σὰ δὼ πὸ ὑπτοκύμϑμα δ μοί ὡρεῖλε: 

ταῦτος μδ ον μέρφ γούου δγατρ ρϑόϑω. Του σὲ τίσ: Ὁ 

τορὸν ἐςεσυλλογιακος πρὸ εἰηρ δα ξις, ἡ οὐκ. 51: ἐαϑείτερ 

νύ ὃ λόγϑο ὑτέϑεγ ορϑρ ὃ» συλλο ας! χορ τρί Τηνος δείκ 

νυσί δος 5) μέσον ηὲσὲ τί φαν, ἴδγόμχε, ερὰ ἐν τῳ τί σέγκα, 

τα)ϑρ 8 Ταν. τοῦ τουδεῶν ἴγκονοὐνττερίφ 4ν ἾΣ οζ τ ν 

Ὡϑον δᾷλον σηκοὶ τὸ :ς: (οἷ ῬνῬ, Ἔ Ε΄. ὥςτε “πρὸν τοῦ 

οὐλλήλων με λλοὶ μκίω Ἀσὶς εἰ ηὸ ἃ ὧν τῷ “τε ἐν ὁποίρ χά παν 

τέπρ"ο ιν φορ καϑό λουηὸ τῷ ποινηὸνρὺ Γ' ἐνχῷ τίεο 

λέρέων, ἀγοίβονκεὺ κ ηὐ εἶ. ἐνῷ “ὠέςερὺ Κ λέω. εἰ σξ 

μὴ οὕπω σὶσ λήλψεγωι δὺσλώσοιο, οὐχ. εἐν οἰ [κη ἔσο, η οὗ Ἐν 

Γ ̓ κουτα γὸρείάλοα ἐν τίέσαν.εἰ τὸ μϑῳ εξ, τοῦ τῷ ἐν τῳ 

σέξοε,μα ἐκαθῦσον δὲ ι- ἐν πτοξ στὸ δὲ 1 ς φν ἀμῴῳ 

τα τοῦ 4 ἐσ ἀρακοὶ ηὃ τῷ κατοὶ Τ᾽ π "δ ἐ σαν. εἰδὰ υὸ 

Τίξου, τς οδἿ ἢ ΗΨ εἰν οή ἄμφω ἐ Χά, ἐπὶ ἐόν} μίσου ὁ ρου σοι 

πρότερον Σ ἣν ΕΤ ἘϑαυεΝ, εἰ , ξεδᾷξωι, Ί(ἐτν ἀνθρώτορ' 

ἐσωπὸ Ἧ ἀνθρωποσιηὸδι ΓΝ ΤΙ ἐσν ὦ εἰ Τί (ον δύ τον). ὦ εὐ“Τῇ 

ἀλλόλε. εἰ 7οίγυ! συ λλοξί]αε, οἀνούβωι καΐα Τοῦ ιε Ων ὃς ὑπτοὺν 

ηὃξ καϊϊηγορέῖαϑο. “Τούτουδε σϑζ, εὗλλος Λόλϑει μέσος: ὥςπι ΩΣ 

Ἢ ἐσοφῇ ἐ ἐσὲμ εὔνθ ρωήΡ:" λαιμόν οἱ οὐ ὃ δῖ Φῷ ξουρονιοῦ δὴ ηὸ 



π΄ σε τί εν ἄνθρωπον: διέ διᾷν τοζσ' δυσὶ προτοζσεσι τς 

γγ ἐδ' πρώτοις "ρὺ οὐ μέσυ!ς σκοήτεην. ̓μάλισοι ΥΣ φα γον 

ηὃ Λοϑόρϑρον γνετο: Οἱ μὴ οι δϑεῖ Γ εδν τιερέφ ψν 

δφανιῶτες τό διη ψυχὴ Η σίζειν ἀνθρωσσον" ἀλλοθχροιΐ ΠΝ 

ὄν χων," ἀξ οὐρ χϑς οὐπούήτοι οὗ ον εἰ" γίσ' εἰξιώσειεην χέν εἰ- 

νουφηὸ οὐὐγὸ ἑουυ Τρ αὐτίον “τοῦ ζᾷν: τοῦρδα Θιθμμὸν αὐηὸν ἕσυ 

“ὖν ἐινοιῶτοα. ἀἰνοίβιν φφαὐττῆστι πίω Ἂν χὴν, οπσερ ἀριθμὸν 

γα ουὐπὸν Φουυ γὸν ἰεἐνολ τοῦ" οὑπωσωσηδαὐηδν νοῦ ̓ δὴν εἰ εἰ οὗτκο 

ἀπ δ, πῶ τὸ "οὐ τον ΠΝ ἔσο τω γ ηὸ οἷ, 

ὸ τὶ ἣν ἔνα κἐλλάληϑέσ εἰπεῖν ἔφοι, μόνον. οὐδεῖ χὰ} ἢ αὐ, ὃ ὃ 

πέρτι κατοῦ το τῷ κατηρᾶτο πανηθσιησὸ » ἡ, (ώῳ 
εἶνοῦ!, χα ΤΉ} ρέϊιαν καιτοῦ “ΤΩ οἰνθρώπῳ εἰμεν ἰληϑέσ ὃ 
“πον τὸ ἀνϑερώπῳ Ὁ ζώφεινανὠν περ μοὺ α βπούν τοῦ ᾿ἀθρώπν 

ζεδον οἰλλοῦ λούτωσ, ὥς χεῖν εἰναυἐδὲν μδρ οὦ ̓μ οὕτω λάτμμ 

οὐ συλλοτξτοι δ τι πὸ ο; ὑπ πὸ γ τὸ τὶ ἦν εἰναι νοὶ ἡ οὐ 

σέαυἐάν δὲ οὐ τωλοίκεν πρότερον ἔσο εἰ λεφὼς τῷ 7. ὅτις 

«ἡ ὸ τὶ ἣν ἘΚ ΡΩΙ Ὁ ιξ - ὡντοῦκ ἀπτο δέδεικται 9} ἐν ΔῊΝ 

Δ τη, ἐἰλαςβεν ἐλλά μἰρ οὐδῷ. δε ΝΗ δα ρίσυωμ ὑδυφσυἈ- 
Λογίζεται ἡεουϑείησέρ ἐν“τῇ οἶνο λύσει τῇ πσερὲ το 2ῥιατα 
ὡς δἰρυτο: ἐδ δὸς μυΐ 77} ΕΣ Τὸν εἶνε πράγμα ἐκώμο οἴνου, 

χωνδὲ ὃν χων: ᾿Αλλῶνσεροὐδὺ ἐ ἐπούγων αἀπποδαίκυυσίν. “ Ὁ» 

δ; “ἢ συμυπέ ρος ς ἐρωᾷν, σι τ΄ἴ δδΑλνουΆ τ τὴν »εὐλλάνοίΓ 

ἈΗ εἶναν ἐκείνων ὄντων, κἂν ΜᾺ Φ᾿ δ οἰποκρινόμδμος : ἄρα 

Ἵ ἀνθρωτσυς ζωον,; ἀνυ λον εἶ εἰπίλαιει ζῶον, οὐ συλλέλοι- 

οὐ: ποί λιν εἴταν ζ(ον ὶ ἡ πεζομὴ ἐνυδρυνἄλαξε σέζον (Δροὰὼ η9 

εἰναμτὸν ̓ νὐὸν πὸ λον ζώου “πεῖον ἡ χἀναάκη ἐκ ὀέρημϑῥων, 

οὐλλαῖ ὁ λαμικείνᾷ (οἷ "]ζοασσῦ- δια ἐρ4 ϑοῦδινἐ 2} ἡ ηργλωνὴ 

λίγορνο οὐ τῶ “απο! Εἶν “πὸ οὐὐηὸ γ σεν. οὲσυλλό προσ μϑ 

οΝ) καὶ καὶ χρῇ σέσ’ νει; τοῖσ' ὅχω μετίουσί μοὶ “Ψ 

ἔνδο χομϑμὼν συλλοποθῆνοι "7 ἜΝ, ίκωλν 4φγουχο ἀλε 



ϑὺσμδὺ ηὁ πᾶν εἰναςκαῖα ΤΩ αἰνϑιρώτρυνμὰ μδρΊοι 1,5}. 

Μὴ δὲ γὐ7ὲ κα ἐμ εἶναι δαλοιῷ. ἘΤΙ; κωλύᾳ ἡ ἡ προϑδναι, 
ἢ ἀφελέϊν, ἢ ὑπέριειβηκένα Ἴῆσ᾽ οὐσίας ταῦ το μϑῳ φυμν “τοῦ 

θέε τοορδῳ ὀνδέχα τῶι δὲ ῦσοι, τῷ λοι μροίνφν τοὶ ἐντῷ 
σΖ "πρὶν τοζι οὐ πδφεξησ': ΤΝ ἢ δυοερέσε! Τρ!ξνεκλτεμϑρον ηὶ ηὸ πρῶ 
τον, ηρὺς μηδὲν παρα λί πετνηὸ ΟὟ δὲ ἐναπεοον εἰ εἰ ἕν παν εἰς 

“σίὺ δηαέρεσιν ἐμαί πτ. οἷ μιυσὲν ὠλλόπει Ῥυ δωμαζδου; 

δ᾽": ηδμον Ὑὲ δ ΔΩ εἰναι. ἐλλὰ συλλογίσμιὸς ὁμωσ: οὐζε. 

ἐνέσἑ. οἶλλ ̓ ὄπερ λον Φόππον γνωρίζειν κδῸ! εἰ υποῖς “σου! 
μϑῳ εἰσὲν εὔγοτρν Ὁ "δὲ δὸς ἐπέγων. ἴσωσ' ἀτρλεικνυσέννοἰ λλὸ 

ἑμως δαλοῖτι. συλλογέσμον δον λέγε! ὁ ἐκ. “τῆς διααρεσίωσ' 

ἐκλέγων ηὖν ὁριημον : ὥνσες » ἐ νος συ μὐπεροίαμασί 

γῖσ' εἰνιν Τὴν μέσων . ἐάντισ ὦ ἐμητῆ “1,7 τῶν ὄντων ἀνάῃει 
ηοδὲ εἰμου ἐνδέχᾳ ταῦ φωτῆσα κα γαῖ], »ὑτωροὺ ὃν ΤΊ: δυο 
ρεΤριοῖ δ ὃ ὍΣ οἵ ίζςν ἀνθρωτρς, ζῶον βγη τὶ αὐγρηριω δέηρω τι 

ἀέρος διατὶ καϑὺκ ἀςῆν πρόϑεσιν ε ὅρ εἰ 4} οἷς διεί ξ4 τί 

δεαερέσει αἷσ' οἱ ἐπζε, 67: σαν ᾿ ΟΜΝ, ᾿ αἰθλῥσηον : ἐσὲ 

72] οὐ ς λύγσάπας, οὐΐς. ὅξεν ὁριίημθσ: ὥς “τεὶ α π- 

δοίενυτοτῇ δγαιρέσε!, ὅἰλλ᾽ ὅγε δρισμκὸς οὔ συλ γγ, σμίος 

γένετο. Αλλ ἦρα ὅξὲ κοὺ ἀπποδᾶ ξαι τὸ τί 
κου γουσίαν, οθ ἱ “πσοϑέστως δὲ χα ξόν πρηὺ μϑρ Τὸ ἂν 

Εἶν οἱ » εἰ Νὴ ἐν γα πέσεν ἰ δίων - τοὶ δὲ δὲ ἐν πῳ' τί ἐ- 

Ξέμόμα ἢ "οὐ ἰ δέον ηὸ “σοξρ - "ποῦ ηο ΥΥ δ» τὸ ἄν αν ἐ- 

ἐκείνῳ ἢ πέρ ὄληφε γὺ Τὸ ἦν εἶν οἷν μὴ ἐν τούτων. ο.-- 
ἘΕΚΕΝῚ δὺ οἱ ποῦ μέ σου διε ξαι : Ἐσπιώ σσερ οὐ- 

δὲν συλλοηήσμ ᾧ Αἰ αμυε αν ε χοῦς “Τῇ ὅξ: ηὐ ὁ συλλελογόδθα, 

αὐ εἰ ὁ Δα Ἰμέρον ἡ πρ ὁ πρὸ σῇ σ᾽ ὁβ ὧν ὁ συλλογῖσ- 

μος, οὕτω εοὐ δὲ ηὁ πὶ ἦν εἰν αὐδιῶ ἐν εἰν οὦι ἐν γα συλλοη 
πμμω: εἰ γε. χορλσ' πῶστο "δα κφμθῴων εἶν οἵδ. Ἰρὰ πρὸσ' νὰ 

εἰμ μσβερώ το, εἰ συ λλιλότοὐζα ἢ ἐλη ὁ Ἴζηο, οἐπσανβν.ῦ Ὁη}}2- 

ἀ τι 



ΡΥ ἦν συλλογίομς. κὰν πρθφηὸν 57) οὐηὺ τῇ ἀνείνουν δυλ 

λελότησοιι, 2: να. "Ἰοῦς δ ἔκ καὶ μῶν ηὸ τί ἦν εἰναι. ε ὡς 

τὸ οἰγοίγκα πρὼ οἷνὶν “ταὶ τὴ συλλογότμις, ὶ χῶ ὶ ἦν εἰγωι συλ 

λελογέκθαστε.κοὶν δξ ἐγοϑέσεως δὲ διφκνυμ- οἷον εἰ τί ἰε.- 

κῷ ὅ 7 ηὐ ἐδ υς εἰν οὐ" τῷ δὲ μανΊ: ῳ,) ἘΠ τς ρου 

ὅ6ὺ ἰς ἤξέ 1, ἐνανΊίον. Ἐπ ερεθδὺ τῷ κακῷ Ὁ ὀνοινγἬον: ποῖ γὸ 

εἰδεαόφεηον τῳ δαρα. ὅν ἀρὰ τοῤτοεϑῶι εἰνουν, ηδ' οὐδὲ 

οδρέτω, Εἰνοδ. φιρῶ ᾽ν ον ταῦϑαι λβωμηδ᾽ Ἰδὴν νοι ,δέκμυ 

σρλαιμεκανᾳ Δείς "ὁ δέξου, τὰ ἐν ἩΡ εἶν» ἱπέρον μϑῴηο! ἐσω. 

μὰ ἌΡ Ὁ ἀν τοῦ! οἰπποδιείξεσιν. ΩΣ δε κατοῦ Ἰοῦδα, ἀλκὶ μὲ 
οἰ ϑηδ - μὲ δι οὗ ὃ αὐηϑδ' Λόγος, Υ εἰνλισρέφφ. πρὸς δἰμυῷο- 

“χέροισ δὲ ηὖν σί κρέτα ἡγαέ ρισιν δακνιώτο, τοῦ προι ηὸν δῖ 

"Τῷ συλλοτέημον, νὰ οὐὐγὸ ἀππτό ρημμαι. Διαῖν ἔσο ὁ ἀνθρωτς 

ζωδον δέγρυ) πεζον. “ἰλλοῦϊζον "ρα “σεζομοίνο Ὁ ὟἋΝ ἀξ μλυοον 

γομϑιύων, Ἶ 'δομίοι εἰν ΠΣ: ν᾽ ἕν γήμεῶκο τὶ ηἢ χοτη γο ρα μὲ 

ΨΥ - εἐλλῶστερ λὰ ἀνϑιρωπρρὸ οὐὐγὸο εἰμι μουσίνκδ δι 2 μι 

μου τεκδε: Πῶς ο(ἢ δ ὁ ἐριξόμλρον διε ξ4 τω οὐσίαν. κ 

"ἡ αὐσξαν- οὔτέ Σ ως εἰπσοδφκνεν δξ  μολογονρδῴων, εἶναυ 

δήλου “πο σε, 6:τ| ἀγακη ἐκείνων ὃν τῶν εἰπε ρόντι εἰνω» 

ἀύδάξισ ) οί, ὑϑς ὁ ἐποίρωρμ γα ὟΝ ἐιαϑίκασοο, δῳ.- 

λὼν ὀντών, ὅυπιβνοὕτων: "τῷ Ρ ησὲν ἄλλωρ: οὔ 7} αὐ ςοι δείι 

νυσίμ: δ λλο ΤΙ ̓ ἤν ν᾿ οὐκ ὅξηντὶσ οὐ! ὁ ἄλλος Ἰρδηρσλοι “αὐσ᾿ 

οὐ » δὰ Δόξ γέ τῇ αἰαθή σεν τῷ δορί] ύλῳ. ἐπ “πῶσ 

λεῖξ4 ὃ τί ἐσην ἀνθρωτεν: εἰμάβονρς δῇ εἰσ ότος ηὸ τί ἐςν 

εἰνθρωτρσῖ, οἴ 2λο ὁτηοιίυ, εἰδέναι κοτε ΟΝ με ἣν οὐ-: 

λεὶς οἱ Ἴ δεν, ὁχρ  σὴν « ἀλεὶ, τὶ δ, δας ὀλόγό: ΤΑ 

μοω, ἜΣ ὀπτωπρα γέλα φυτιτ διᾷ ἐσηβαγίλαφοσ, οἰδιώκ 

ἢο εἰδέναμνελλα μιρεἰδιείξᾳ τί; Δύτι λα “τῶς τῷ οὐ πῷ 

λόϊῳ λείξᾳ) σελ ριαμος ψ πίδαλοι μὴ} ὶ ἀπέλάξις, δε Τί ἐδεν 

δι οριμοῖν ηὸ νον διυδν,, οὐγο: ἄτον Ολδνἀτρδιείξεως φαρδὺ ον οί 



κοΐδον εἶναί! δείκνυϑα, ἀσστν "πὶ σεν. εἰ μὴ οὐσία εἴα. "δὲ 

ὄναν, οὐΐι. οὐσία οὐδεμί εοὐ Ἴ, γένος ε ὃν: ἀπαύλήξις ὦρα 

ἔσο τι ἐφέν: ὀπερηαὶ "Ὁ “φυμοῦσίμ αἱ ἐπηρῆ μα .7: μδῳ Ὁ» 
σμμμοινᾳ νὰ νγο] πρίγρρνον: ἔλαιόν ὃ γεωμέσριε! Α ἢ δίς; δείκνυ 

δ: 7; οὐ) δά 4 ὁ ᾿ ὁριζόμενον ἐςᾷν." δ γὸσρίγορνον εἰσδο: ἄρα 

γἱε ὁρισμῷ γἰέον εἰ Εἰ ἐπὴν οὐχ, στα: εὐλλοδιάναρνφανερον 

δὲ χοῦ [κε α. 2 ἣοισ' νυ πρόπποισ ΠΥ ὁρῶν, τν ου ̓διφκνύουσίν οἱ 

ὃ οι! θ μενοι 7, ἐσίν εἰν το εν ἐκ Ῥύ μἐσονηὸ ἶσον Ἰὠλλὸς 

δια! ἐ σριὸ δριηϑέν" κο δε] ου τά σεκύκλος" ἴῃ )᾽ά δὲν καὶ ὁ 

τ χάλκου Φάναν Εἰ μοι αὐηὸρ οὔ το 67, διωωοηὸν εἰ εἰναι ηὸ λέ 

γϑιμένον προιδηιλοῦσέν οὐ δ ροι- οὐτιδῖ, ἐ ἐκδνο ἢ ἡ φασὶν ε Εἰγοι 

φισμεον: ἰλλό ει ἼΤΩ λέν οὐδε ]"εἰ ὁ ἄραῦ ᾿ δριζομένος λέκ. 

ὑυσὲν," ὁ ἡ7ἐ σαν" Τὴση μουῤρᾳ ούνομια Ἢ μή ἐς μμδϑομεν τοῦτ; 

ὕξῃ ἐξ ἃ ἀγὲ ὁρίοις λό, 4. “μα]εηὺ ουὐ τὸ σμμαΐνων οὐλὰς 

Ῥνῶον' πρῶ γον μϑ Ὑρῷ καρ μα οὐσίῶν ὧν ὀμεχσὺ ὯΝ μὴ ὑμ- 

πώνεσημιοιέν φν ΠΩΣ εὐ 7ὰ μὴ ὀνῖα. ἘΤΙι ποῖντίς οἱ λόχοι 

ὁρίαμοι ὧν εἶεν. ἀμ} σὰν ὀνομμοι ϑέ δου ὁ "πριώοῦν λόϊῳ . ὥστε 

ὁροισ ὧν διαλείοί, μεθα ποῖν τεσιμρὺ ῃ ἰλιαρ ὁρισμὸν ἂν ἐξ, 

οὐσὲ μίαν ἀπεστμμν ἐπρδείξᾳεμ ἀ ἂν οἹυῬ᾽ηοἼούνομα, 7ουῆε δὰ 

Δοϊ οὐ ) δ! δ ρίαμοι ηρίνωιν ρ»υ' το προιδαλούσίν ἔκ μῳ οἱ 

νινηούχωμ, οὗτι ὁρισμὸς "δὴν συλλοισιμδσ' φαὐγετοι ποῦν 

ηὸν ὁριούτε ταν 7οῦ συλλογέσιμος κοὐ δ ρισιμοσ: πρϑεδὲ 7ού 

Ἴοισ’. “Τῇ οὐ δὲ ὁ δριτμδσ' ὀὐδει οὗ τε ἀγροδιώκνυ δὲν - οὖχε 

Δλείκνυδὶν: οὐτέ ηὁ χέξην: οὐ "δ ρισμῷ. οὐ τβητολείξᾳ ἐσὲ 

γῶν οὔν; ποόλιν δὲ σκεπτέον τὶ Τούτων λελεται κά- 
λῶτ. καὶ Τὶ οὐ καλῶς: το τί ὅδ ὁ ὃ δρίσιμϑσ: γ(οῦρ 

Ὁ} χέεην ἄρα “πῷς ἐςν οἰηῤλάϑις "δ δρίσιμός, ἢ οὐ 

δα μαε. ἐπὲξ λέςν ὡς ἐῷαρϑῳ χανηὸν ηὐ εἐδένον 1έ 

ἐσ. κὸν, θὰ εἰδέναι ηὺ αϑίον τῷ εἰ ἐσ: λόγοα δὲ Τούου 

47ι ἐφ} 1͵ αὐ ρον φιὰν Ἰοδηοιὶ γὸ οὐ γϑ κκὶ οἴλνονκᾶν εἰ ἄλλο," οὐτ».. 
ἅ ταῦ 



δεμκηὸν } οἰγαιηῤόφκιγον εἰ Τοίνιιυ εν οὔ δλονοῖς ἀρ δέ χυ τουεἐστστο 

διέ ξον; ὀέναῖκῃ μέδον θἰγαι ηὸ αὔττιον πο ὧν τῷ ύμιουτι παῖ 

πρωτῳδέ! ἰινυϑαν. ἰιαθό κου - Ὁ Ομ ευτα γοδρκὸν Ἰόδεῖν 

νύμϑρον"» “εἰσ μδρ διὰ πρόπτος δῪ εἰκἐγί ὀβητορημένος, δ δἄλ 

λοῦ ηὗ ΤΙ δεκνυ θα: Ῥτεν τί ξηρ, ἀνεάπαι ηὐ μέσον 

θαυ τέξι. “ὦ ΤΑΣ ἰδέων Ἰδτον-ὡν τε ηὸ μδ δειξ4, τὸ ἦυδὲ Ι84 

ΩΩ Τῇ ἦν Εἰ ψοίν τῷ! αὐτῷ! πραίμαιτι: ῥυσάς μὴῳ δκἢ δπρόπτος 

ὁτι οὐἶι. ὧν ὅϊι ἀπύδᾳξια, ὀρυτοῦ πρότερον. . οἱ, λλ Ἴβε λοπ- 

κὸς συλλο παμιόσ᾽ τοῦ τέσξν. ὃν δὲ ηρόπτον ἐγδέ χυτοῦα, λέ- 

γώμδῳ εἰπσὸν τίς “πέλιν ὁ δ ρ χῇ δ: ὥρτερ Ὁ τὸν δὲ 676, 

{του μδρίλομτες τ ὁτρὸνίοτι δὲ κοὰ ἅμα δῆλα γίνεται 

ἀλλοῦπι πρότερονγετὸ ὁ διότι διυυνεν γὸν Νιωρίσευι τουῦτι, δῷ.- 

λον 57, ὁ μοίωσ κοὺ “Ὁ 72 Ἡν Εἰν οἱ οοὐκ εἰνάνγρῦ ὑτιὶ σὰν: δου 

ἡληρὶ ΥΣ ἐἰδενοντέ ξεν υἐγνοούίω πρὸς εἰ Ὑ51.ὸ δὲ εἰ ὕῶν, ὁπὲ 

εἴ καϊὰ συμβειιηκοσὶ χορϑῳ ὁ τέ δά λον τόν Τὺ ἡ αὐΤόπρα Γ 

ΡΌΔΩΝ ΟἿ οὰ ιε ρον πίω, ὁτεψόφος πὲσ' γεζφῶν. νσὺ ὀχ λιλψιν 

ὁ) φέρησίσ τον! φωγὸ - κοῖρ αἰνθρωτσον ὁ τὶ ζῶον τι: ὝΣ δ 

ῦν, ὁτσιαἰὐνὸ ὶ ἐπε τν ταὶ οὐ: «ὀσριμϑ οὐ τ συμευαεικηκὸς 

οἱ δδεμδῳ ἐπλ ιν, αἰγαίδιούγον μηδ μῶς ἐᾷν πρὸς “ὦ τί ἴξιν: 

οὐσὲ δὶ ὅτι σεὴν ἴσμεμ. "πὴ δὲ ζωτεῖν τίσει μὰ ̓ὀλοντοισ ὅτ 
ὅϊε, μηδὲ ᾧτεῖν ἐσχικαιθὴ σῶν δ λομδῤτι Ῥράον ὥρτε ὡσἢ 
λομδῳ ὅτι ἐςὴν, οὕτωσ ἐλομδρ κοῖς πρὸς Ὁ τίἐσην" ὧμ 

οκἢ ἐλομϑώτι οῦ τίξενν, ἐξὼ πρῶφον μὰῳ ὧδ - ἐκλά 

ψις,  ἐΦ᾽ οὐ γὸ δ: σε Ἀήνη, ἐφ᾿ οὐ Ἂ ̓αντίφραξις 76, 

ἐφ᾽ οὗ ἐδ: Ὁ μῳ δμ πύτερον ἐχα εἶπες ὸ οἱ! τ 

ζμγᾶν ἐςὴν. ερ ἐσὴν ἢ οὗ - του τοδοῦσὲν διαφέρει (μ- 

τεῖν καὶ εἰ δ λόγο αὐτο. ΠΑ κώε ον το, κοΐ 

Κεῖμο φαμ εἰνουεἢ ποτέρασ τῆς ἀν τις εἴσεωσ ἐσῆν δλό 

συπαύτορο 700 ἐλόν. διώο οὐρϑεὶσ, "Τοῦ μὴ ΤΣ ὁ τρῶν δῴρω 

ΤΩΝ ἀ μοκηὸ, ) χενὴ γὸ δγηόΤι ἴσχει, ἂν δυο μέσων 5. Εἰσὶ μὲ ὃ. 



ὰν ,ηὃ δὺ6 γέ δὲ, οὗν σελήνῃ 7 Γἀδελῴψις ἃ δὲ -ηἢ παονσελήνυσικίαν 

μὴ δύ! γριένν μηϑδϑαενδσ' κἡ ἡμῶν ματούξυ ὃ ονσος φανέρον, ἐπ 

φ΄ τῷ εἰ γαίνΑΝ τῷ Φ "ὐ ποέρλέ οὐ αὶ ηὐ μηδυλαιίϑος ἡρεέν σι 

αν μηδενὸς μεπρξω ἡ μεΐν ὄνατῦς: “μυῖῳ δὲ ηὸ ος “ ἐκ λέλοι πέ 

νοι 1, μδῳ ἐκυλείπε; δέλομ. δεοτὶ λοῦπω: κοὐδτὲ υϑῳ ἔκλει 

γι τ: δὴν Ἰημεννπιδές ἐπὴν ὐκ ἰσμ. δήλυ λόνηοσ »γρτὸ θ᾽ Τῷ γ 

ὑπορχέ ἐἰλλα - δεουτὲ ὁ πού χένὐζητῖ, »δτῷ πές ς: "πότερον: ὸν 

τίφραξι» ἤσροφε τῆς σώλήμης' ἥ  ἀππύσβεσὶς τ φων:: ἡοή μη 

δι ςἦν ὁ λόγὸσ' 12): 'τέρου ἃ Ἰξρούρδμοὶ ὀνηο τις 75) τὸ ὅδε 4 

ἐἰελφψισιλ τέφρα ξις ἐσπτὸ γῇσ. τέξει βρντ, “πυρὸς οὐσπό- 

σβεσίς ἐν νέφφ ὅν ο« Τί κρορ]ᾷ δ οἱὸ κἀγρσβίνυ αν ηὗ 2: 

ἐν τα νεφᾳ4. νέφος, δ “πα ρονΊ, ΘΟ. εἐσππόσβεσία πυρ)σιὶ ις “τῷ 

δ γτῷ νεφᾳ εἰ ππαοέρχή κὲ ηδις Σ τοὐπτοσβέννυ τοῦ ΥΡ ὀψουὺ “τῷ! 

ηὸ πῦρ' πτουϊῳσὲ εὐ οὸ ὁ ἡ φος"οὐ ΣΝ πλόος ηἢ ις . 760) εξ, τεῦ 

πρώτου ἄκρου. ἣν δὲ ποὶ Λιν τούηου ἀλλο μέσον ΕΝ ἐκ ἕω 

ῥαλοί πῶν ἔσο; Δόγων. ̓ ὡς μδῳ τοίνυν! Λρυμιυιγετοοι ζ τί 

ὅδ κοῖς γένετο Ννύφιμιομ, ἐἰ ριυτοῦν ὥσε συλλογέσμος μϑῳ ε 

τί ὅξερ ὑ γέν ἐτορ!" ἰδάπεδαξι» δῷ μον μϑρτοι δέ συ λλογίοΐν 
" δγἀηρδλάξεων ὡςγοτώμευ εἐἰπρδιεέξεώσα, Νώνο ηὸ Τί Ἐην, 

5 γῶν αὐ τϑομαλρνΐ τέσαν επόδειξισ' ̓ λρδιοα ὥςπερ κι ὧν 
η [σ' δυιάτπο ρήμασίν ὀποι- ἔσυσὲ ἢ 5 Ὁ Ρ ἐπερόντί αὖττί 

ον αὐκὔξημ. ὥςτε δῶλον ὅτι νὴ “ἢ πόδε, το μϑῳ, μεσ 

αὐ χα εἰσίν. δὲ "᾽ εἰναυ,νοὺ τίϑειν ἀρϑέϑοα, δῶ, ἢ ἄλλον Τὸ- 

ον Φανερο πτοι σοι σερ οἐριθμετηίοος στο! Εἰ. δκ ΥΥ “τἰς 

ς- τὴν μονάδα, ὑγοπέϑετον (ἃ ὁτιε: ὟΝ δ χόρτων μέσον. 

"ἡ ὧμ 7:7 κι) ἕχερον αὅπτίον Ἴδε ἐσίας, ἐσ δυοἰπαυδιξεωσ ὡς 

ὯΝ ὀπτορδρ δα λίσος, μυλ τέ τ οτοιηρδᾳχυιώτους:ὁ ΘᾺ πρὸς Ὁ 

ΠΕΣ Λέγετοοι ὅρα λόγόσ' “τῶ "τές 5: Φανέρον ὑτιόμλῥτις ἐ- 

στ λόγος" “7 “ἡ σή μιοόνᾳ "Ὁ ὀνομαλό Γθσ᾽ ὑπέροο ὀνομιοι πώ 

δεισοἱ ον ηδ Τὸ σή! μουΐν4 πόγξεν ἡ γρίγφρνον δ πὸρ ἕλον τίς Τὸ 



ὕ ζητοῦ μδμδατί θη ρελέτον δϑὥσχως ἐς λαῶν εἰ μη ἰ- 
ΠῚ ὃ τί δβήνοϊδοὺ πέσ ἰρητο πρότερον Τορχελεηῤτιντοσ, 

χω ὅδε ἐ ἐςν. ὶ μη ἥσμεμ, αλλ Ἃ , καποὶ συμβειμίκοσιἈό σῶο 

εἰς ἤβηδεχφόμδῳ σου δέημῳ, ὅοπερὴ  ἐλιαφιοδὲ τῷ ἐν ἰεϑὺ 

νὸς δα λουῦ μὴ Σ [πουτοὶ συμβεβικοσιὧσ μϑὼ δὼ ὄρος γὰἂν ὅρυ, 

0  ὀρηρδῥοσιάλλοσ δ᾽ σὴν ὁ ροριλόγος οδῳ λον δγουτί ὄξην. ὡς. 

τί ὁμδῳ πρότερ 66, σϑμοαάνά μϑῳ, λέϊενυσι ὀλύσερος, φα 

νερὸν ὃ γὺ ξσούφεοῖον ἀπαύδάξισ το σέ σὲ: ΤῊ ἢ ϑέσε, διαφέῤ' 

ςς οἰσπποδιείξεως: Δικεέρᾳ » ὠπεῦριδιασὶ βρυιότεν τί - 

ΕΥΊ εβροντη ἐρῶ 5) ὅ Τῷ μϑῷ, δγ6 τί οὐ-ποσβέμνο τοῖς γὲ 9 σύρ ὧν. 

Ῥέενέ Φισί: τίδεοι βρν τῇ Ὑλφο; οὐπυσβεννυμδβου πσύρος 

ὧν “εἷς νέφεσιν: ὡς τι ὃ οὐϑηδο ογὸς οὔ λλον τρόπον λέγέτο. 

οἷς ὧδ μδιροππόδξισ σέίυε χυριώδει δὲ ὁριημορ' ἔχ ἐσῆν δύ 
βροντῆς ψόφον ἕν νεφ εσί: Ῥύηο δίς “τῆς (ως χέξεν εἰσαὸ 

διάξεωσ συμυπύ ρκύγμοι δδὲ ΟΝ ἃ ἀμέσων ἐρίημος, θέσις; Ἂν 7 

τίδειν ὑμει σὺ δι4χ γος! ὅξιν ερα δ ριαμιοσ εἶσ μϑῳ λόγος “2 

τί ξεν δῤευπασο δ φίοτος: εεἰς δὲ εσυλλογασιμοσ οῦ 7ί ἴξε, “τῷ 

σε! δα φέρων “τῆς ἀποδάξεωσιΤ ρίῃς δὲ τῆς Ἰοὺ τίξδης 

ὠποδέξεως συμπέρασμα, φάνερθν δ.) ἐὸν ἀρηνδῴων, 
νὴ “ππῷ δ᾽ ἐσ 1 15 τίἐσιν αἀπύφάξισ: “Ὁ πσῶς οὐκ ο7. ἼΣ πίνω 
χἃ Ἴΐνων οὐκέςτν ζ1λδὲ δριᾳμοσ "ποσοιχῷ στε Δί γέτ, ὯΔ πὶ 

7, Ἄ, διεζενυ σὲ κοὺ; “πῶσ ἡ ̓ κκ ] νων ἐ 6 ςι" ἑοὐ Τίν ων οὗ ου : {, δὲ 

πρὸς οὐπτόδάξι “πώ: Ἐχφ' κρὰ πτὸς ὀνδε (͵ α, 7 οὐ σα εἰν οια: 

ἡ “πῶσ ἐκ ἐνδύχεον. Ἐπεὶ Μὲ ἐπέ σεϑο οἰόμέϑο ὅπου ς 

εἰδθυθῳ τὴν κλγίαν"αδίου δὲ χέίοστι ἐδι μία μϑῷ, οὁ 1) ἦν εἰνοιέ 

μίαδὲ, ηὃ δ Ἴ νων ὄντῶν, εἰνείπευ 72 Δξὶν οὐ: ὁ ἑτέρα σὲ, Σ ἼΝΣ πρώ- 

ἊΣ ἐκίγησεντεπέρτη σὲ τὸ Τίνος ἐμείεο, “πῦρ σοί οὐὐῖοα ΔΑΊ; ι 

μέ “ν δείκνυ αν. τε Ὁ οὗ ἤνηὰσ᾽ ηοδὲ οὐγοα ως ἀναρημιῖσ 

μὸν προτοίσφων ληφϑέισῃο, ἰκ 87 δυοῖν δὲ τ λά λιθον Ῥύησ 

δ ϑεηενοταμιαν μέσον ὑχυσβηούηου λων ἑγὸς λυφϑέγηοο,ἐνοῖ 



ἘΠ ηὗ συμησέρουρμμα εἶναι, δῆλον δεκοὺ ὧι: διατί ἦρϑη ἡ ἡ ὧν 

αὶ μικυκλίῳ: Ἴΐνος ἐνηοσ', ὀρθὴ ἴσω δὰ ρθη, ,ἐφὴς κ εἐ μίσεια 

δυο ὁρϑον ἀφῇ: ας ον ἡμικυκλίῳ ἐφῆς γ' "Τοῦ δὰ ηὃ δα 

“τὴν ὀρθὴν ὑπ ρ χήν τῷ γ τῆ ὶ ἐν τῷ ἐμικυκλίῳ, αλιον ηὃ. 

ρ αὔτη μϑ )}ὺ ἃ ἴσε. "ἡ δὲ τὸ γὑτῇ ι- διύο δὲ ὀρθῶν ἡ μῖ 

σειου του μα ΗΝ ὀνηοσ' κα μέσος διῴο ὀρθῶν, να τῷ γ ὑππέρ- 

ΧΦ Ῥύηο δ δ ον ἡ μηκυκλίῳ ὄρϑαν εἰναι: νηδάγηο δι ταινηδν 

ἜΚΟΝ 1) ἡ ἦν εἰνοα; τ 18 ον σή μιοόνᾳμ ηὸν λόγορ'οἐλλ εξ. μὴν κρὴ 
1 πλῷ ἦν ἄνα. αὔλιον δέ δεικίωι τὸ μέσον κ δὲ δεοῖϊι ὁ μιυδϑκοὸς 

“πόλεμος ἐεόνυτοοϑαν αὐοι σ.τὶσ' αὐπέο πῶ ἡρΛαιμειϑα, οἱ 

ϑηροάουσοῦτι εἰσ σείρδας μεσθρεβιέων ἐνέθαλον: γχοῦπο ὰ 
ἐκερήϑη πρῶ τοῦ" πόλεμον ἐφδα δ. "προτέραν εἰσβοιλέν ῥ᾽, 

εἐϑηνοαίοις } νοπ πσέρ χά δὰ ηδιξ τῷ» δ πρότερον ἐμιβαλέίν. 

γγϑῖσ' ἀϑηνοιῖοι στηὸ δὲ εξ, τῷ; ι- “Ῥλεμοῦσι Υ̓Σ “Το δ᾽ πρόχε- 

τὸν οὐδγικήστεσέν αὐ πιὸ ρ χᾷ ρα “τῷ γ μὰν β' ηὸ α ὸ γρλεμιθ ὅν 

ΕΣ πρότερον ἀ ρξασι"γοῦηρ οξ Τὰ ικ. ευτῳ ὙΣ.ἤσ10] Ῥἐσ' αϑη- 

ναύοι: “πρόχεροι ἡ ἦρξαν: μέσον ρἔφεν, κρὰ ἐν του γε, ηὃ αὐτου 

“ὁ πρῶτον καμήσοιν. ὦσων σὲ αὐτέομ ιν ὑνεκούτόνος νοἷον δν- 

οο7) περικασετει, ὅπῶς γον: δϑου Τὶ οἰκία ἴξον ὁππωςσώζῃ 

ΤΡΩ͂ τρὲ σκδύμιγὸ μδρ ἕνεκα; το ὑγθολμᾳνοὐ ΩΣ ’7 5) σῶζε 

ἄϑογζεδει ει: ῇ σὲ οἱτὼ δείπτρα διε “περι ποῦ τεῖν “οὶ ἐνεύεοι. τί νος 

δέ, ἐσὲν δικεβέρᾳ Περί τρί γος δοιη δέπεμον " "Ὁ μι 4797» 

λάζῳν τοὶ σέτια ἐφ᾽ οὗ β "ὦ ὁ ὑ γον. ἰφό ἃ (ι" ἔξω δὰ Ἢ ἀ- 

τὸ δείπευν περιπστειρ ὑπορλον οὗ μᾷ Ε ἐπίηρ κάζφ χοξ σί- 

“τία ὃς τῷ ςὐ ματί τῆς κοι λίοιδ᾽ "ἰδ Ὡολ ὴο ὑγιάνον: τὰ 

κύον ὑπορ χῷ τῷ “σέον “αυύπτεῖν ἀ  ὼ: ις τὸ μὰ ἐέτρλα. 

(4 ν τοὶ σἰ τέ αι ηουΊῳ δὲ υὐ ἃ ηδ ἀφνονντῇ οὔρμ αὐτῆον τα γ 

: 75) ΜῈ ἃ ὑπερ χῴν. ηδ ̓  ἐνεκο ηὸ Ἷ πηοὐηοδύξ σην ὁ ὥφησέρ ἐκεῖ 

ν λόγϑσοὺ "δ δ)» ἃ ὅτωσ οἰπτο δοϑήσετο. διουτῇ δ ηὸ τῷ τῷ γ 

ἐςὴν, 41,7οὐ γε} ηὐ ἱπσόν 4ν οὕχωσ ἔχφν" “διξ δὲ μιατρίλοιμ.- 



Θείνάν Ῥὺς λύγϑῖσ, νὴ ὕχωσ' ἑκαφο μᾶλλον Φαινέται: Αι 

δὲ γεν ἐσείς ὀῤοίτποι Ἅμν ἐμ τοῖν 200. μεθα ἐσπὲξβ καιτο χέρησιν αὐ, 
ων ἐκ μδὺ Ὁ ηὸ μέσον δι πενέϑεω πρώφν: ἐν ταῦθα. 9 ηὸ Γ 

ηὃ ἐρβιγονντε Ἀδυτοῖϊον δὲ οὐ καὶ ἕνεκα, ἀνδέ τοι δὲ η ὍΩ Δὲ 

γεἸκοξ Ἴενος εἰνου, "ἡ ὁ ρἐνοί Πιητιοΐου διεΣ 7ὲ δί4σι διὰ μων» 

πίροσ ηὃ Φῶώσ μος Ὁ δ ἀνάβοις διεί φχοτοῦ τὸ μικρομερέ 

ΦΈρου δία “δὰ μφζόνων πόρων, ὠπέρ Φῶς γήνετοι ηὃ διγέ 

γον ϑιρὸ ὧν κά γοσ ὑπῶς μη πτιόωρδρ. "οὐξβουοῦν εἰ νον ἐνδέ 

δα νησῖ πρέϑο ἀνδλέχε τον: ὥςπερ εἶα ρονῖᾳ, αἰ ποσβέννυ 

μϑῴου 72) πινρὺς,οἰναίγν σέζᾳν νὴ Μὴ) ψοφθνοσὺ ὦ ἠκομο οἱ “Ὁ 

θυ γὸ ρ4οί μος, εἰ“πεϊλης ἐνείκω, ἕω ἐνπῷ δ τορπέρῳ: ΤΟΥΣ 

Φοικών ταν: “σλένσοῖ δὲ ηριοῦτε ὅξ! μὰ μοίλισοι ἐγηοὶς ἱκατοὶ 

φυδίν στυσ σοῦ μϑιῥοι σ’ κοῖς σύ ἐ Ξὦ σὲν "ἡ μϑρὰ δενικαγου ΠΡ5Ξ 

Ε; 1 φύσιφοδὲ δξ ἐμαὶ Ποισιὴ δἀγείβιη, δηῆϊη. ." μὲ Ὁ κατε 

φύσιν ἿΝ τὸ ὁ ὁρμήν ἡϑοιιαΐαε, ἡποορα χὴν δρμί: ὡς περ ὀλίϑ' 

δ ναίων, μὴ ἄνω Ἧ ἡ ἰκοΐχω Φἐρέτουο οὐλλ ̓δυοὶ “τῆν οὐ ΤῊΝ 

ἀῤοέζκαν: Ἐν δὲ τ᾽ οἰηϊὸ διανοίας, τοὶ Ἧ Γὠδῴηρχι 10} οὐὐηα-: 

μεύίσου οὑππέρχ οἱ μοὶ κίακ ἢ  εὐνοιας: οὐδὲ ξ εἰνοίίωοις. Γ 

Αἱ ὑνέκοζτε: “οὶ ὃ (ἃ ἀπὸ Ἰύχιοδὴ ὑγίφα ἕ σωτηρίαι, μιάλισο 

δὲν δ: ̓ ἐνδέχί) (Δ ὧδε ἡ οὐγως τοῖν μιῇ ἀπδΊυχ κα ἐξένεσ' ἡ- ὡς 

τὸ ηὸ “Τέλος οὐτοίϑ' ἐψεκοίῖν εμέ). ᾿" φύσε! ἢ τόλυμ ἀπέλωλες 
συ ϑὲν ἐνεκοίγουγέν. .ηἢ οὐὐηὸ ὃ δοηγιόν 8: είς πνόμον" δτ' 

γεπινημιεν ̓Δ ῖσ ἐσομᾶροις. ὑπερ νὴ γοῖσ᾿ 7 σιεὺὸ δ μέσον, κἦ 

σον πλὴν Ῥὶς υϑ ἐσίν, ὃν. “κοῦ πνομδμοισ, πνουϑρονυρῖς 

δὲ πέγένημδῴοις, γεγεμημϑμομοτοὶς δὲ ἐσομδμοις, ἐσύ μένον: ἿΣ 

ον δγου Τῇ γέγονεν ἐἰολάψισ, διότι ὧν μέ ἐσῳ γέγονεν Δ): "ἡνέ) 
σὲ δυό τί γήνεται: ἐςοί σὲ, νάπη ἐστ [7 μέσῳ. Ὕ ὄξει δὴ ιν 

1] Ω κρυσοιλλοσιἐληφϑω, δ 5 Τί ὕσδῶρ πεισηγὸσ. ὑδωρὲ 

φῆ χω ὦ ἐφὲ δ οὐ τίον γὸ μέσον ἐφῇ ιξ, ἐκλφψια 
ϑέρμὸν πῶν το Λῆσιὶανέρχᾳ δὰ τῶγ αὐτῷ ᾿ ῬνΊῳ σὲ ηὐ τσέ- 



“πη τίνα νδέφῆ 1 κα πν(}} ὀκρυσοιλλον, γηγομδῥν: 725 “εγένηϊ 

γι6γένημδμου. ἄφοι, λέσομϑρου. οὐ μα οὖν, ὕχως αὐπίον: Δ Ξα;- 

ἜΡΟΝ ἅμα εόνε7αν ὅτοιν γἦγηῖαν: ᾷ ὅξην, ὅταν ἢ: οὐπὶ ἐῶ! [7.1 

νένον Ὁ ἐσεϑω ὡσαύτως. Ἐπὶ: 5: μὴ ἄμα, ἀρῖ ον νυν τῷ 

σωυεχξι φόνῳ ὠφαερονίςὦ καὶ ἡμῶν ἄλλα αἴων: ΎΤΙ ἄνα 

“72 λγενέϑα ἵ ἐτέρον γεγο μδῳ οἱ): "ἡ 9 ἐσεάθαν «πέρον ἐσύμε 

γον, "ἡ “Τῷ εἶνεθαα δὲ εἶτ ἐμιπροιϑέν. ἐπένέγο: ἐν δὲ ὐγὸ τῷ Ἶ 

Ξεβον πεεονότοσ ὄσυλλο γεσμιοσιεἐ ραν δὲ ποὺς ον τῶν πὸε 

)ϑυότορνδιο νὴ ἐπὶ ββ γενομδῥων ὡσουύχω φ' ἀπὸ ἰοῦ προτέρη 
ἐκ ἢ φν"οἱ ον ἐπε ὅδε γέγονεν, δι δῷ σεροι γέγονε: ΘᾺ ἐπὶ 

12 ἐσυῶϑ ὡὠσουύχωσ: ὅτι ΥΥ ἀορίσον ὁ ϑδοιιϑύνγοσ' ἐφρα 12 

σθόνου" ὡοτόπε: τε ̓ληϑὲσ εἰπεῖν εν γοκδ ηὸ δὰ Ληϑὲς Εἰ 

“πεῖν γεγομέναι ηὸ ὕξέρον: ἐν » τ μεταξὺ, ἡνόυσι εσῦο ηὸ 

ὠ πεῖν Τοῦ. δοϑοιτέρου πεγενότος: ̓οδιουηὸ λογός "ἡ ἐπὶ τὲ 

ἐσομδῴν "δὲ πε: δε εἐτανεὴ δίςι; “δὲ μέσον δ μον δι 

θα: Ἔγενο μϑψων, γεμόμϑρον: ἢ ἐσορϑβων, ἰσύμϑμον:ῆν ζενὸ 

μέ ΨΩν ")ονόμθμονεῖθι ὀγπῶν, δν.1 δ )ἐτογενὴν Ἰούζσοω, οὐκ ἐνδὲ 

λα τουσεῖνοι ὁμόγονον . Ἐπτεῦτε οἱο ρέσον ἐγδέα τοῦ εἰ εἶναι τὸρς 
χόνον ηὸν μετοξυ. ἢ 57 ὡριαμεένον ἡδυοδῶς γὸῷ ὑσνοιηὸ ὄπεις 

Ὀυχῷ μετωξυ ἐπεσίκεπτέον δὲ τὶ "ὸ σειρά λον, ὥςτε μετος ηὸ 
τελονζναμ γήνεϑο ὑποίρχῳν Οἱ σοῖο πραῃμα σιμόν ΔΌΣΑΝ 

δ χὰ οὐκὅξεμ ἐ λό μϑμον πεονόγσ πνόμϑρον. 76. Ὁ πόνο μϑν 

29 ομάνα σέ ροτος 7} τοὺ ὠηομαιώςπερ δι δ σὲ σλίίκοί εἰ-- 

σὲν εἰλλή λῶν ἐλόμϑρο, οὐ δὲ γενόμϑῳ κα εὐ μῷῴω ἃ οἰδιαίρε- 

του δὲ δὰ Πἤνόμϑιρον γετενημϑιύου δγα ὸ οἰὐηὸ . "ηὃ μῳ ἣ» ἤγό 

μϑρον, πο ρθν νὴ γεγονὸς ἀἰδϑούρεηον: ὥςπερ ἦν δου 

πρὸσ σγτμὴν ἔχ. οὕτω ηὸ ἢ Πνόμϑροι προ ηὸ γεγονόσιν ὑπέρ 

δ )ι4 ἀπέτρα γεγόρο τοῦ ἐν τῷ! πνομδώφι μᾶλλον δὲ Φανιῤς 
ἐμ τ' καϑόλὺ καῖ ἐπι ήσξν δλελθῆν ΟΣ ̓ Περὶ ΠῚ 
οὖν 72 “ῴς δὼ ἐφεξῆς γινομένης τῆς Πνέσεως ἔλοι ἢ μέσο 



ηὸ ὁ αὕπεου εἰλίάϑο ὁ ἐπὶ τοσοϊηον»νοίδου δὼ δ δι Ῥύηοις 

"ὁ πρῶτον "οὐ ηὸ μέσον οἱ, σζιλεσοι εἰνομνο] ον ηὺ ἐΣ γέγονεν ἐπεὶ 

ΓΕ γε εόνεν ὕσερον δὲ η5 52 γέτονεμ: ἐμπροιϑεν δὲ τὸ ἄνερ - 

αὐ δὲ δ γ »),α α ἐγγύτερον “τῶ νὴ δναιδγβεἐρχι “ζῶ οθο- 

ΜΠ δ Γ Γ Πἔγονω εἰ τὸ γέ γόνε "Ὁ δὲ Δ τ νορθ ἀὐεέξκη,γὸ δ 

[τον ἐγ ουνουχέον δηὸ ΤῚΣ ὴ 2 “βοομϑύν, οἰνεέαυ ηὸ “πρνῶ". 

15 σὲ» 7 Πιγογύντοσικἐνοί ιν πρότερον. ηὃ οἱ 5 ἀγϑνένοι. οὕτω δὲ 

λεεμιβ γον τηηὸ μέσον, σήσυτοέστον εἰς ἄμεσον ἡ εἰ εἰ ὑείῳ 

τουσεῖτο δγὰ Ὡὸ ἀπεηρον: ὕ γε θην ὁ ἐχόμενον Πιγονὸσ' [έγονὸ 

γγῦσ' ὥσπερ ἐλίχμονοἰλλοξ ρξαδθκότεομωσ ἀν εἴῆον ΕΥ̓ μίᾷ 

σου" ὦ ξεν Ἰξνιωπρώυ. Ὁμοίως: ) νὴ ὑπὸ ἜΠΡΕ: ὠκῶ Εἰ δ ἐληϑές 

επί ἢ σζσομηὸ ἃ ἀἰνοΐβιι πρότερΝ οἀληϑές εἰπί Ὁ 0.7} ηὸ δ συ: 
ΡῚ 

ἡούηου δούτιον Ὡ γ σι ρϑ ὃ δ) 2. ἔσροι πρότερον οὐ γ᾽ ὑφου εἰ 

οἷς ηὸ γέσωω, πρὸ τέρον ηὰ δ. ἔσο!» Ὁμοίωρόδε πθη ρος ̓  ἜΜ νὴ 

ὧν γουηρ τ οὐ ὁ ν ἐσύμϑρα ἐλόμϑμα ἀλλήλων" αρχὶϑ »ιὴ ἐν 

ΩΝ οἐμέσος λμητέοεὲ χᾷ ἢ ὅπως ἐπὲ ἐρεώμ: εἰγέγονον οἰ- 

κι (ᾳ »οἰναΐ γα τοὶ μον λέϑου: "ρὰ Πέ γονένουι. ῬώτΟ δεουτὴς : 

ὁτοἰνοΐγκη δε μεέλιον Πεγονἔνευν. ὀτέρ ῶ οἰκίαν γεγθυίνον 

ὅς ϑυμιέλον, πρὸ τέρομ γε)θνέναι λίϑοισ ἀροίγκη: Πάλιν 

εἰ ὑφου οἰπκίου οὐ σου τως προτέρου ἐ σὺν Τοῦ τοὶ λθίνς δεν} 

δὲ "οὗ δι εξ, “το μέσου ὃ μοὶ ̓ὡσιἔσου 9 ϑειάνδμον Ἴρο τί ρορε 

7:2 ; δῦ ριὐμδρένποῖσ γηνομιέψοι σ᾽ κύκλῳ τίνοὶ γένεσίν ὅσοι 

ἐνδέχυτοοι ἕω εἰν οὐ ἀπέρε ςΡ| μὴ οἱ λλήλοις ηὃ μέδον ῶ οἱ" 

ἀἰπκροι ὲμ ΥΣ γούσοισ κὰ δῤ τιορεφφν Δ). δέ φφκτοω δὲ ἡνῆο 

ἐν “το! σ᾽ πρώγοιοιδτι ἀυτέξρεᾳ τὸ συμσεροημαποι. ηὐ ὃ'κυ. 

χλῳ γοῦστο ὄξινιἐπὶ δὲ ΘὟ α ἐρῶν Φαόνε τοι ὥσι- Βερ ρείμί 

γης Τῇ σ' ω οἐμογκι εἐϊμίδε: γήνειϑαω: Ῥυηου δὲ γενομένου, 

γέφοσιηούηου δὲ γένομέντ, ὑδῶ ρ' «ηοληηον δὲ γένο μένου, εἰναγ 

κῃ μρέχε ϑιε “τὴν 7," τοὺ δῆν ηὸ  δξ ὐρχισ’ ὦρτε κυίελῷ 

“εοιε λήλυϑεμ: νος Υ οὐ ὁ δησληθλλ ὑνηοσιἐτέρον έῤπα, 



κείμου, ἄλλο: ποὺ Ἰούϊουτὸ πρώ γεν: ἔση λίνα δὴ “νόμι νὰ 

καθόλου είτε} “αὲ ἐπα ποινηὸσἢ ἐχφ! ἢ γήνέτοε - "παδὲ αὐ 

εἰ μδῳ οὗ. οὐσεσισαυ Δὺ σὲ. οἷον οὐ πᾶς ἀμθρωπσυς ἀρρίω, 

ηὸ γένφον Ὧν λούτοι, ἀλλῶνε"πέσοπο κυ δῆη δὰ “τοιούτων, οἷ- 

γεζεν κιρὺς οὐ μέσον ὐτεσπέγορ κὺ θνανεἰ τα οὐ ἃ ἰκια τοὶ “72) 

ΤᾺ “καθό. λ κα 7η ῃ ρεἤ, ΓΡΥΟ κα] αὶ Γ τκαθο. λῦ, εἐνει ἢ ἸῸΝ ὅλ ηὸ 

ἔχ τ κα͵ὰ ΊΣΕ εὐ ε! ,Ο ἐπὶ “πϑίνηὸς καθόλυ καηγορϑά" ΠΕΣ 

ὅθ κ "ὃ καθσλῦ δι ἐσσὶ πανηὸς (Δ ἀεὶ. ̓ἀλλὺ σύκῴηο τε τοηηοπσῦ 

λυ ἀνάξι εἶρα. Διὸ μέσλω; ἐσηοτρλυ εἰν. κηὐἐφρϑ διζ. 10 

σον )1οι. γι. ΔΩ ὡτε πιηοσρλὺ εἰ ρα ἄμε σο ὅσοι οἷς σι τρλὺ 

ὅπδο ον κὶ γίρε. πῶς μὴ τἀ δὴν τίν εἰσ ἡδὺσ ἡροισ εὐσατο δῦ 

δϑ τοῦ: οἷς Τίνα: τρύταον γξὴν ὠπόδάξις κἡ δ ριημὸσ ὅβιν οὐ 75 
ἢ οὐϊε στρ, ὦ μἀρητοοεηρὸ τέρον: Πιίοσὲ δέ ϑηρϑῳ χοῖ ἐντῳ 

τί βηίκτηγορύμδμα, νὰ Αἰγομδῳ: . δὴ δῷ εἶσι ρλόν των 
οὐδ εἰ ἱκαρῶι, ἔνια ἐτσεκτείνᾳ ἐπι πλέον οοὐμένγο! [ἔξω τὸ γέ- 

νοισιλέχφρσε ἐ ἐ-πὶ πλέον ὑπέρ χῴν, ὅσοι ὑπώρ μὲν ἐἰεοίςω, 

ἐκαϑολου.οὐ ̓ μίῳ ἀλλεὲ καὺ οὐγλῳ. οἷ οἱ οὗ ὅ3ι σῇ ὃ “σάσῃ πριδδν 

ὑπορχ, εἐλλὰ "οὐ μὴ Ἰριάδγ: ὠναυρ ὃν ἰδόντος ΤΗ “γιά 

δΎ - οἰλλος τοὺς μὴ ἰριθμῷ: εδξλλος κοῦ ηὸ πσερι ον ὑπαέρχᾳ τὸ 
ποέσμπρεοίόγ: καὶ ἐπὶ λέον ὑ πέρχε: κοῦ ὙὉ τί σφεμτοσ 
ποίρ 4 «)λοῦκ ἔξω “τῶ γένοισ. ̓ μὲν δ» ἘΣ ἀριϑιμον: δΞ 

δὲν δὲ ἔξω ἀοιθμῆ, πσερυἤδν.το δὰ “ρ!οὔτοῦ ληπτέον μέχρεά 
Ῥυ ἕως ἡρ σού τοῦ Ἄμφθῃ, πρῶτον, ὧν ἐκαςον μὲν, ἐπὶ “σλέον ὑ- 

“σοί ρξ4 ἃ ἀα’ποῦν τοῦ δὲ μὴ ἐ ἐπὶ “σλέον- ταὐτίω » εν αῇονἐσίαν 
ναι τοῦ πραζῃμαιγοστοῖ ον γριοἔδε ὑ πού ρχῇ ποίσῃ, δριθμὸς τὸ 

περιῆον. "ἢ πρῶον οἱ μῷο“τίρως κοῦ; ὡς μὴ μι Ῥϊαϑοω ἀριθμῷ, 

σῷ ΟἿ σ' ΜΗ συ βιϊϑε ὁ ἀριθμενν ΤΠ γοηοίνιω. ἤδῳ ὅϊην ε ᾿ Ῥιάς, 

ἐριθμὸς περιῆσσ. “πρῶ γος κοῦ ὡδὶ πρῶτ: 1 τῶν γψρέκαευν, 

χοῦ μϑῳ μο ]οῖς πϑθρῇ οἱ σ΄, πὸ σὲν ὑποί Ὁλϑ' ηὗ δὲ χελιυτοίον, 
θυ ΤΗ λυοῖδε εποίντο δὲ οὐδὲν, 7 ε2 ̓δοδάλωϊα ἡ μὴν ὧν ηοἷσ' 

ε 



ἄγω ὁηροαναιολα μϑῳ δε τῶ ἐμῷ; τίει κατηγορούμδρει; 

τοῦ ῥ καϑύλουσὲ μόνου βικοεουτῇ δὲ Ῥεακον "ρὸν ἐῴου. ἐλλου οὕτω; 
λα μευκρέμτου ἐν τῳ πὕξετα λοιμικανόμε νος, οὕπχως οβ εἰνάγ 

κης μϑὺ ἂν ἔμ, πριασ τοῦ τος ὅτισυῦ σία ἐκ Φῆῖδε δῆ ον ἀναίς 

κα δ εἰ εὐ μη] οῦηο., "Ψ ,Ῥιοίδεε εἰναν "δ, ΟΝ γένο: 7) ὶ θναμ Το ο.ἢ ω 

γομμφκσμέγον ὴ ἀνώνυμον εἔσονι ηοἴνιωυ ἐπσὶ αλέϊομ ̓  τῇ τριαόν 

ὑ πέρλον.υ ἱηρκέϑω Ρν ηοιοὔὐν θἰνανη γέρος, ντε ὑπούρ 

χρκ κιαττοὶ διώαμιν ἐπὶ “πλέον εἰ ηοἰνκῆ μησὲν ὑποίρλά οζϑλῳ 

ἢ τοίες οἱ Ὁ μοις “γιοῖσί, Τοῦτον ὁ ΘΕ ρια δεῖνα. ὑποκείαϑω »» 

"οὰ Ἰοῦγο ἡ. οὐσίαι κ ἱκαςου ἄρα, ἡὶ ἐπὶ τοῖς ἀηῤμοισ λφυρ: Ῥι 

οὐ ΤΗΝ κατα ϑθίανὥντε, δμοι ὠριὴς ἀλλῳἸῳοῖ δβετωδᾳ ς- 
ϑέντων, τὸ αὐ τ εἰναι, ἐστ Χρι δὲ ὁ τοῖν ὁ ολόψντι πραϊμιαμε 
τοί σὴς Φϑελεῖν ηὸ γένος ἐς τῷ ἄγ μα τῳ! ἐξδ4 το πρώτ. οἷον αἱ 

ρίϑμον θσΤιαϊμενοὺ δὼ άσκ ξϑδίτως ἐκείνων ὁ ὁριαμόοισ περ 

ἀ)ο9 λαμ αἶνάν: οἷον δ)θείας ρα μιβλΉν Κα κύκλτ' οἱ ὀρϑθής 

λϑρνίαν: “μετοῦ δὲ 1δηο λοιμιδοίνοντου Τὸ τὸ γέροτιοἷον πότερον 

τῶν "αυσῶννὶ τῶρ “ποιῶν, τοῦ ̓ἰδύει, παρέ 8 ϑεωρέιν, ὅγε ἥδ ποι - 

γῶν πρώτων: Δ ὺ» σωυτηϑεμϑῴοιτἐ ἐκ οἰγβμων το ἐ συμβαΐ 

γοντοῦ, ἐκ τῶν δρισμε ἐ ἔσουι δῷ λοιισϑος ηὸ ἀρχῶν εἰναι “αρν- 

"τῶν ηὃν ὁρισμόν, (ὦ γὐ οεἱπρλοιύν, μοὺς ἡτοῖς οὐ πρλοῖς καιϑαξαιποῦ υς- 

πρό οχάν τοῦ σὺ με μὐνοντοὶ μόνοι ς' »ἷν δδέλλοισ', χουτέκεινα: 

οἱ δὲ νοι ρέσεις αἱ κατοὶ τρῶν δε αιφοροῖς, ̓λθἤσι μοὶ 'εἰσὲν ὅ: ηὗ 

οὕχως μα τε έγουν"οὗς μέντοι! δφκμύσσὶν ερρητοῦι ἐνηοῖσπρότες- 

βομ' χρήσιμοι δι δ εἶον μμυ γον ὦϑᾳ , πρότηὸ συλλογίζειϑαε εἰ ἢ τί 

Ὑπικαΐτοὶ Ιδύξφιν ἐσιν. ἀλλύθυς λαμβάνᾳ ν ἀπαροντοεώντσέρ 

εἰ Ὥ οἐρχύῷ ἐλαί ̓μρανέτις ἄν μτῆσδιαιρέ σεως δέος “4 δέ 

“ιηῦ πρώον " ὕφερον ἤβκαυτηγορουμένων Κα τΉ 29 ρει δεγοὶ 

Ἶ εἰπεῖν ζωῤ μὴ τον διίπτοιν κ᾿ Δίπποιν ζώον ἩβοΡανΣ ον 

ἀσπτον ἐκ δύο ΕΣ ποὺ ἐντετὸ ζων" 1... πρὸ “τέ λιν ἐκ Ἰούν 

καρ τῆσ διαφοράσ,, εἰνϑρωππτος ἢ ὅτ δήσυ τέ δεεοὸ ὃν γινό τ 



ῥδρον οἐναικονοῦ δγελό μενον οὐ πείϑκ," ἔτι ἡρυσηὺ μηδὲν ποῦ 

ραλί πεῖν ἐντῃ τίϊεν, οὕτω μόμως ἐνδέχι ὉἿΟΟΝ δ» ηἢ “πρῶ 

"τον ληφθῇ τέγος εν μϑρ ΠΝ κάτωθεν ὶνεὶ δορί σέων λοελι- 

ἱκοΐνν, οὐΐες ἐμυσεσει τοῦ ἄσααμ εἰς Ἰοῦγο.οἱ οὐ εἰ “σὰν ζωον κα ὁλό 

γέρον; Η  λιζόπεερον: ἀλλοὶ πτηνὸν ζωίονὰ ἐαπϑν Τούτου)» δυο 

οραῦ οὐ ΤΉ: πρώτα δὲ δια φοροΣη ζών, εἰσἣνιάσπτοιν ζῶον ἐμσι 
“πρε!οὸ μοοῖ, υτδησῦν Ῥάλλων ἑκείσου, μὰ δν ἐξωγενῶν «οἱ ΤΝ 

ὑπουῦ δ, εοἷον ἀρνιϑοσ εἰσ ἦν ἀπωφ ργισυκοὰ ἰγρύος εἰσ' ἦν ὦ - 

παςἰχρυσ: οὕπωμϑῳ δου δασήξοντι, ὅξην εἰδένοωυι, ὀηούσὲν ὭΣ 

ραλέλφππα: εἴλλωσ δὲ, κοὺς “ποῦ ροε ΑΙ “πεῖν οἶνος Πκούξον μρὰ μή 

εἰδέναι: Οὐδὲν δὲ λέ ηὸν ὁ  ριζό μϑρμον κρὺ ιαμρούμϑρον, ἅσαυ- 

χυρκεῖ δέν οὐ! τοὺ θντο' καλΊοιοἰδευναηόνῳ ασὶν ε ὀναῤ τινες τῶ δια 

Φοράσ εἰδέμου, τοῦς προοίκαφον, (Αη ἡ εἰδότο ὦ ὑκοιεῦν: εἶν! δὲ 

δ δια φορῶρ, οὐδε εἰγαν ἔπκια σὸν εἰδενου! οὗ ὙΦ (μ᾽ ̓ διαφὶ [ ρῴ, 
ταγὸν εἰνοι Τούϊῳ. οὔ δὲ διωφέρᾳ, ἐπέρον Τούγου: "πρῶτον 

| μϑῳ οὐ ποθ, ψῦϑες. του . 2» ἱκατοὶ πσιξσοιν διοιζβϑο ραν ἕτερον: 

"σο λοι Υ̓ν διαζο ραν ὑποέρρουσεοῖ φουὐήοῖ στα ἐἔδιει, αλ 

λοῦ καλοῦσίαν εοὐδὲ καϑόυτοὶ, ἀπο ὁτρῦν οΐτεψτο, ἐνπηκεί- 

ϑυανὴ πίω , διαιφοραν"» ̓  572 “πσδὲν ἐμπεῦ πὶ ἐν ταιῦϑοι ἡ ἐν 

τοῦ ϑοε νὴ Λιοίρν ἐν ϑωτέρῳν ζυγούμϑμον εἰ εἰνοα ΔΤ πνώσικι, 
οὐδὲν δυαφέ ρᾳ εἰδένον αὶ μα  ἰδέναν ἐφῦσων κα ΤΆ. 9 ρουἤτοῦι 

ἄλλων οἱ  δυαιφορα' Φανερὸν δ» ἰκϊῃ ἡνοὺπωιεοιλίζωον ἐ οι 

εἰσ' τοῦ τοῦ ων μηκέτι ΓῚ διαφοραὶ «ξ4 οὐ ηὃν Λόγον “τῆσ' οὐσί“ 

ὩΣ ηὃ δα παν ἐμαπέπτειν ν εἰσ τίω δυο ρεσὲν ν ̓ ἀντικείμθῳ αι: 

ὧν μή , ὅ3: με τοῦξυ, οὐκ αὐτταρμεν ἀνέβω “ὕπαν ἐνϑετέρῳ 

οὐ ὟΝ εἶναι, ὄπερ ἐχείνου δὼ αφο ρὰ ἔσο. εἰς δὲ γὸκατοσκύνά 

ζ4ρ ὕργλιε ἢ τ ̓ Ψιαι ρίσιων “Ῥιῶν δεῖ σοχαζεῦνι, 77 λκιῶ τῶκα. 

τηγϑρί μενα ἐν τῷ τί δὲν: ταῦτα πέξαν τὶ πρώδιδαπερλιν Η 

ὅτ τικῦ τοῦ ποίντος. 1: σὲ 7χ ἐν πρώ, δια: δύ αϑς ὡνπῇ 
πρθνηὸσυ μθεβιυκὸς συ λλογέσοκ δ᾽ τε ὐ ποῖ ρχφ' "δι διεοὶσῃ γέ- 

σαι: 



νοισ' κιρετορσκϑυοστα ηὸ δὲ πεξομών δῷ ἔρον ἐὰν ̓ἰὸηροῦσον λα 

ΚΡ ὑ γο δὲ ἔσο αν " Λαζ θι δ πᾶσίν ἀκολιουθεϊε κείνῳ δὲ, μι 

παντοῦ. ἀνοῖβαν ) εἰ εἰνου “τι 1οι οἵϊηον. μηφϑένγς δὲ Τούρυ, "δὰ 

4": χω κάτω ὁ  οὐὐγὸδ΄ Ῥόπτοτ: διύτερον δ. οὐ ἄλλων πρῶ 

τὸν ἐσοίφκοὺ ἡρήτον πὸ ΤΗΝ ἐχουϑῥων οἰ αὐ ρεϑένντον Ὑ ΊΣ 
οἴνωϑεν χὰ ἐλόμϑρον ὟΝ ὀἐλλων πρῶτον ἐφουρεδ μοί ως δὲ Θέ- 

ΡΝ ἄλλων. οιδθ πρεμτο ταύτας φανερὸν ἐκ Ἰοὺ λαβεν ηό, 

τί πρῶτον" κα τοὶ δικά ρεσίν ἢ ὅτι ἀἁπανὴ τόδε! ἥ "πόδε, πορ- 

δά δὲ δ(ᾳ- "Ὁ “πολιν 151: ολε πίὺ δγοιφοραν. .12 δὲ χελόυτοῦ: 

ου μαίε ἐπ ἄνα, δγαο ροῖν κφὸ δὐθυὴσ᾽ μέτοε “τῆσ' τελδο τοζίοις 

δ᾽ ακβορ ἄς, το σιρυδ κου μὴ "δγαφέρᾳν ἐδῴΊον. δῇ ον Κ τι 

οὔ» χί πλέον πρόμεφτοε. ποίντοι ΚΡ, ἐν τῷ τεῦξην θΛιπτοιού 

τῶν οοὐτεοόπτο λίπε: ἐδὲμ 7} γένοσιἢ, δεοκφο ρεὶ ἂν εἰν "εἔνοσ' 
μϑῳ αὐτῆ; τοπρῶπον "οὗ ἑμέτου ἡ δγρόβο ρῷ ν “Π2) 9 πΉΟΝ 

ἐτοῖν μδιμονιοἱἱ διαφοραὶ σἱξ “τοὺ σοίέ ἐλορμτοιι 7} ἐτοῖν ἐπέ ἐσέ 

ΩΣ ἂρ δγέφερι 5 τε λό πορίον' “οὕηοδιῷ ρυτο μη ἡ δῦοι 

φέρᾳν: ὑοτεῖν δὲ δέ ἐπολειλέσποντοι ἐπα το ὕμοικ κοὰ ἀδεάφυ 

Φυζ" πρώσον, τὸ εὐππῶν τοῦ τον γὸν ὑλουσίν, εὐπουσυέλιν ἐφὑτέροις 

ΝΥ ἔμ Ν του τᾷῖ μὲ τἰνᾳ κείνοισ: εἰσί δε αὐτοῖς μὸῳ. τοῦτο 

ἣν εἰδι4. ἐχείγων δὲ, εὕσερα ὅταν δὲ ἐπὶ Τούτων λιφθῇ τὸ ποόν 
τον τούνηδν,, κα ἐπ ; ΤῊ ἄλλων ὁ ὁμοίωσ, ἐπὸ δὲ εἰλι κμκένων 

σκοπεῖν ποίλιν εἰ τούνηδν, ἐῶν ἀνεἰρῖνα ὀλϑηλόγονεοὐ γον 

ἔσοίη “ΤῊ προί Γμέδιηοσδριημθα: ἐὰν δὲ μὴ (ι α δέ ἐμ ἐσ 

νει. εἰλλέις διώο ὶ πλέω, δῷ λον 0772 οὐΐε ν ἐν ἐν ΤΏ εἰνοίν 

ηὸ θμούμϑμον ἀλλεὶ πλείω. οἷον λἴχῳ εἰ “Τί [ τη μέσο 

ἦν χίαζιϊοῦμ, σικυπτέον ἐπέτινων μέτα Λοψύγων οὗ οὖς ἴς“ 

μδν, τὶ ἀλουσιν ἣν ποόντες ̓  ἡ Το οὔηο! ᾿ οἱον ϑ εἰλκαιειζδασ' 

μελϑυλόψν λοφ᾽ν ὁ Ο Αχιλλάδ, κοὰὲ ὃ αὐ, τὸ ὧν ἀσπσαντές, τὰ 

μη ̓ἀνέχειϑαι υα ριζομϑμοι ὃ μδν ΥΣ ἐπολέμησεν ὃ οἱ ἐ ἐμᾷ 

γισᾷν «ὃ δορπσέχτεῖνεν ἐρυνηὸν » “πο Διν ἐφ τέρων οἷον ΔΛυ- 



σρίψερου ἢ Σιωκοδοισ. εἶδε ηὃ ἀφιαίφοροι νον δΡν χρῇ 

Τίς γιοῖρ ἀγυ χούνπιν: τοῖν τοῦ, δίιψο Μαιικῶν, σκοπῷ 5 1ἱ τὸ αὐτὸ 

ἐ χουσίν, “Τῇ οπσοίθ4α καὶ 9 “ΖΈΘΙ ἐ τοῖς Τύχαις, Δ μή ὑσσομονὴ δζ- 

ἱμκζομδψω ν: εἰσὲ μηδὲν, διίοέδε, ὃν εἴη τῆς μιάτοε κοι χέ- 
ασταζει δῷ ς πῶς δφὴς καθὸ Λουιοῦ δ» ιν ὀφϑαλμῷ λέᾳ ̓  

ὑγδεινον ὃ ἰκηρός, οἱ Δ ἢ ἐπα ὦ Η Εἰ δᾳ «ἐφορίσνις: ὀᾷον τί, 

καϑέκεισον δ ρίσοκθθαφὶ η5 καθόλου Δί Δεῖ οἰππτὸ δὲ καϑέκα 

κῶν ἐπὶ 1 ὁ ἐκαϑόΛου μέ τοι ανάν: "οὴ Ὁ οὐδ ἐμωνυμίκλὰρ 

θογουσί μᾶλλομ ἐν τοῖο κοιθό Λου ἢ ἕν 7ο; [ι ἰδγοικβόροισ. εὧσ' 

περ δὲ ἐν Ἰοας ἀποδάξεσι διῶ ηόγὲ συλλομσοι ϑερυὶ πο ρχν, 

οὑτωνοὺ ἐν Τοῖς Ὁ ὌΡΚΤΟΣ ογὸσοιοέτ:Τοὔσυδε σά. ̓ ἀν δϑοὶ. δῇ Ἵζοὕ.- 

ϑύκαισον εἰρυμδμων ἡ Ἴ,Ὁ ὧν ἑκαίσω, γέυ4 ὁ φἰζεθανχυρίσοῖ οΥ Ὁ 

ὁμοιον μὰ πίῶριἰλλα ω ἂψ χρώμασι "σῖρ ἀδιμοισί: πον ηὸ ἐξυ 

ηὃ ὧν φων ειρὰ οὕπως ἐ-πὲ τὸ δ κοινὸν ρασὺ(ᾳ γιυλαί ῥϑιρον μὴ 

ὁμωνυμία ἀρ χευεἰδὲ μή, γε λέγείϑο δεῖ μιά τοῤεβοφοές, δ 

λον 677) οὐδὲ ἐρέζε ϑο, οὔτι ετρρέβο ροΐς, οὔτι ὁσοί Μέγετοα 

ματος βοροῶς. "δα έτειϑα ἣΣ οἷν οἰγίκι ἔσο “ματοκζβο ρας: 

προσ δὲ γέ χῴν τοὶ προβ,Ἄή μιουτο, ἐχ. λέγ λέ πές τὰ οἰνουρμας 

ἜΣ τοὺς “να ρίσειφιοὕτω δὲ ἐκ,Δε ἣν εὐ τό] ϑύμϑμου κ ἣΟ γέμος ηὗ 

ἰεοινὸν πσοίν των οἷον εἰξοία ὦ ἐΐητος τύϑέορρυμδαι, ηρία “σπαἂν- 

“ώῳ ὑποίρχφ ληφϑύν τῶν δὲ Τούτων, ππνέλαιν ὟΝ λοι γῶν 

τρπρώϊῳ γα πσκνπὴ ὑπότοεοἱ οΥ ἐἰγοῦπο ὁ ορβμιδ', γρέσι "πον 

“2 ἐπέτοοι ἀρνιϑευσδουπωνἀ ἀεὶ τῷ γγυτατοο. ἐδῶλον ὃ» ὅτιτξο 

μδρόδα, έν τ 0 διατὶ αἱ το ἴ: τρῦ ἐπόμλμα ΕἿ: νηϑηὸ κοινθν: 

οἷομ διαπὶ ἀμῷ ἢ ἡπσσῶι ὑπέρ χφ σωδὸ ζῶον ἐφοῦ ἄξ: νὸ δὲ 

υς, τοῦ 7. μϑῳ α παντί ζώφ. ἐφῶνσὲ Ε΄. ΦΧ. τ, τὸ χί- 
γεΐ ζι[ κα - δᾷῷλον δὰ, διιουτὲ ω ι- ὑπος χί τῳ Ζ-- δα} 

Τ᾿ δ.: δίμοι ωσδὲ "οἱ “ἴα εἔλλοις: κοῖς ἀεὶ ἐπὴ ἄλλων ὃ οὐὺ 

τὸς Λόηος εὐ αν μϑὰ οἱἷν κα ποὶ τοῦ ποέροδεδορθμα κοίμα ὁ-- 
νΟμρετοί λύγομϑρι δε δὲ μὲ μόνον ἐπὶ Ἰούτων σκοπεῖν, οἰ λ- 

σ τι 



λακοὺ Ἢ εἰλλόηε ΟΣ κοινὸν ὑ ποΐρ λον. ἐκ λωμβάνοντοι εἰ- 

το τίσι πδΊακολου δ ἐγ κοῦ ποῖα Ἰούϊῳϊζ πότοι. οἷον Ἰοῖσ κέ- 

ῥδ ὀλουσί ἐχένέ ἐχέμον "ὃ ΜΗ ἐεἰμφόδοντο εἰν ανεπούλιν ηὸ 

κέρατο ὑλάν τίσιν υπεῖα: δΏλονν δου ἐ ἐκείνοις ὑππούρ 

ξφηδείρημὴν, ,δεοὶ δ κφατοοί ῴν ὑπαιέρξᾳ ἔτι σδχλλος Ῥόπος 
ὅ7 κατο γὸ ἀἰγοΐλο γον ἐκ λέν. ΡῈ μμμεῖα, οὐκ ὅξηηὸ οὐὐηὸ 
“δικαλέ σοῦ! σή πετον “κοῖς ἀπκοονθοῖν «κιρὰς ὁ ςοιΐὰ δέηῤγδψα 

Υ τού! ὥρτσερ μιᾶς τιμοι ᾿φύσεω; τῆρτοναύτεο ουσῇ: τοὶ 

δὺς τοῦ προβλήματοίχει, τοὶ κἴ τῷ κυ αὐλὴ μίσομ! ἐχάνοδ λὸτι 

παρέντοκον τι περίσοισίσ Τούτων δ να τῷ γέν4 ποῦν τοῦ, σοι ἰ- 

4 φοράς ἢ ἄλλον" ἢ εἴ λλωσ εἰνου!- οἷον δι Τὶ κα ἦλθ. ἢ δγα-- 

779 ἐμφανῆ. οἡ δγα τὴ ἐρέ: “ἄ παῖντοι νὴ ὑμένι: πρόαιλη- 

μαδβν τῷ γέρφ. υποΐγτοο Ὁ)» ἰνοίκιλοισίε: οἐλλἄφϑει ἐτβα. Ἰάσὶ τῷ 
δ μέσον ὧν τὸ τέρον μέσον εἶναι διαί ρφ βπροθλιμαίτων: 

οὐον δεου τ ὀὁνέίλος φϑένομγρεΤῇ μωνος μέλλον φεῖ: διστη χάμε 

φιω τέροι φϑέρωνεοι δυουτη χἀμδιώτερος φϑένων. διότ ἡστλή 

νὴ αἶηρ λείπει: τοῦτο δ ὕσως ἔχ προς ἀλλά, Περὶ δὲ αὐτόν 

"οὖ οὐ οὐ τόον- οἰπορίσει Μ" εἦν“τισ- ἃ ἀραυτεύπορ χήν 0 οὐ" Τερατ 

(Δρδ αὐ τίον ὑποίρχ. ὠς περεἰφυλλορροῦ : ἐκλεΐπε:. (ἐρὸ αὐ 

“πον ἐπιλείπ ὰ ΟΣ 7 ἔσακεοῖ οΥ ἀ7ό ̓  ὁ τοῦ πλατέα ἐ 

ΧΊὰ φύλλου «ηὖ δἐκλείπ' ΝΝ Ὁ γβν ἐν μέσῳ Ἐν. ἜΝ μη ὑπόρ 

᾿ αὐηότι ἀσοοέηὸ αὐπίον οὐ". ὀτεὺ αὐτὴ ὑπσοέρ χᾷ δι οὶ ηὃ 

οὐ τιον .Οὲ ἴον εἰ ἐν μέσων γ5, ἐκλείσε: ἢ Εἰ ἰσλεϊύφννΝ Φνλ 

λοροοέϊ εἰσὲ οὗ τιν ἅμαδο ἐπ νὴ ἡ δφκυνύοιηοδικλλήλων ἶ ἐςξὼ καὶ ηὸ 

Φυλλορρεῖν, ἐφέα ηδόξ “πλαϊνῷν»ΝΝ ἐφὲ ιε .ἀμπέλος δὲ, 

ἐφ: Γ τ εἰδὰ τῶι: ὑπο ρχφ ἃ θκ" "αδν ὁ σλαϊύφυ»νΝ φυλλὸοφ 

ῥοέϊ. τῷ Ὁ σὲ ἕν πού ρχή τὸ ιε: "πῶσοι κα εἰ μασέλος “σλαγυ Φυλλον, 

“τ ὑπο ρχά ηὦ ὃς "ἡ "πῶ σοι οἐ μιπσέλος Φυλλορ ροέ: αἤλιον δὲ 

ηδις ηὃ μι: “δορ. λῆς πλαϊυφυνν ὁ " ἀμ’πέλος, ἡ; διοὶ 

Ἷξ φυλλορροεῖν ἀν» δῷ ξωνἴςω δ» οὐ μδρ ̓Ν “πρλοι] φυλλον- 



ηὃ δὲς ηὸ ὁ Φυλλορφοδν οὐ μπσείλοι Δ ἐφοῦ ὑ Ὁ, “ὔἱ' δὰ φιν ὑποίρ 

"γᾷ πὸ τιφυλλορροῦ δ)» πᾶσοι εἰμαπέλονυ πα δὲὲ ς ὁ ἃ «ἅπαν 

δοὸ φυλορ ροοῦΐ. -“λατυφυλλον. "πο σοι ἄρα αἰμυπέλος, τις 

Ἰύφυλλον αὐχὴν ὃ μὰ φυλλορροέν. εἰ: ὃ μη  ἐνδέ; Ὁ οὐπεοὶ αι 

οἐλη Λωνοὺ δ αὐ ίον πρότερον οὗ ὑ αὐπίον' Μρ "75) μὲν ἐκλέ 

πεῖν αὐτέον οὗ ἐνμέσῳ “τὴν γὴν εἰν οι" δενμέσῳ τὴν γὴῷ 

εἰμαν, ὀκαύτιον πὸ ἐκλείπειν εἰ δ ἡμϑῳ ὅγα τῷ αὐτίω οἰγρόᾳ4 
5:5 ΊΣ διατὶ ἠδ μὴ δὰ ΊΖ οἱἡ"χὲ ἰουϊ750 ὅτι ὅτι κἴ τἐν μέσῳ οἱ δε: 

δϑοτγε, δ. Γ διέ ηὸ ἐκλόπῇ αὐπον 78 ὁ ον μέσῳ: ἄλλα, Τοῦτο 

15 ἐκλείπειν, φανε ρον. “ἐνγὴ ὁ τῷ λόγῳ τῷ 12 ἐκλείπῇ ἐνυποίρ 

λθ: δὲν μέσῳ. ὥςτε δὰ λον “Τῇ διά ]ούρυ ἐ ἐκένο Πωρίζελαι. 

εἰϑλου 12 ηοδ)ἐχιεἰντ "ἢ ἐνδέχεἸοἑμεσ τλεήω οὔτοι εἶνα ποῦς 

δ ε ἰ τὸ αὐνὸ πρλειόνωνέ αὐτή το ρέϊϑαν πρώτως, ἐφωπὸ ε; 

οὐ δ πρώϊῳ ὑτανέρ λομυὼ τῷ γ ἄλῳ πρώτῳ. Ἁ ποι τοῦ τ᾽ 

2ὲε δ υὐαιέρξφ ἀραι τὸ γἱσ Ἢ ̓ αὗπεον δὲ τῷ μϑῳ Φ ἜΡΩΣ - 

τῷ δὲ τ ὡς τῷ “ μϑῳ αὐτίου ὑποίρλονηοό, εἐγεΐξαν ηὁ 

πραίμα ὑπασέρχν. "7οῦ δὲ προίγμιοηοσ ὑπαρέρλονης, δίς α- 

νεξγέεη “σον ὁ ὃὺ αὶ οὐ χίον- αὐλλοῦπιου μϑρ. οὐμιένηο! ταῖν. ̓ εἰ 

οἰ κοϑύ ΛΑ ηὺ προιελημάδεη. “οἷν ηὸ αὐτο ὅλον σέ. πο ὃ 

αὐτέου, (καϑό λου-οἱ ΟΥ̓ Φνυλλορροῦν ὅλῳ τιὶ εἰφωρι- 

“μένῳ, χῶν ἀδεικῤντοῦ ἢ " νοὶ τοῖςσὶ ἐκαϑέ λουσοὺ φυποῖσ: 

πηριοἹοδεφυ ει ὥςτε ῤόΧ ηὃ μέσον, Ἴσον δέ εἰν" ἐπὶ ) Ἰούτων. 

"ἡ οὐ αὐτιον: μοῦ λυτιϑρίφφν οἷ. ον διε. τὴ τοῦδέ τ" πρ κι 

ῥοέρ “εἶδα διὰ τήξιντὸ ὁ αἰ γροῦ, ὀτεφυλλορροεῖ δένορορ. δξᾷνυ 

“ποῖ ρ χήν “σῆξιν .ἀτε πἴξισ ὑπάρ χη μὲ ὁπωοιί οἐλλὰ δέμ- 
εἴρῳ, Φυλλορροέϊν. πότερον δένδε τοῦ μὴ τ οὐδ ηὸ οὐτιος 

εἰν οἱ “ΤΟ ουὐ τῶ) ποσίν. ἀγάτέρον. ἢ οὔ ἢ εἰμ κορϑεῥιυηὸ ο(Ρ 

δέδφοτοο μοὶ μὴ κα ποῦ σημεῖον κα τ ἔκατοι συμβειηκοσ, ζ χθ!- 

ὄν γί" ὁ ὟΣ λόγϑσ τῷ ἐἀΐα ρου, μ μέων δξέν. ἰδὲ μλούτως ἂν 

δέχ του 721 δὲ καὶ οὐ αὐ τιον καὶ ὦ σκοπεῆν κατοῦ σὺ μίκερι 



κοστοῦ μὴν δοχέ; 0 αὐ λήμιοι το εἰναι εἰδ μντϑ μον ζ ξ 4ηὸ μέ 

σον, εἰμϑῳ ὁμώμυ μι, ὁμάνυμον ηὃ μιίσον εἰσϊῶ: ἐνγένᾳ. ὁμοί 

ως ἐξ 4. οἷον δοετί Σ ἐναλλαξ ὀῤείἌογον: αὐ δ ώπιος 
ὄγλῥα μμκοῦτ: "ἡ ἀριθμοὶ σ΄ ρῶς ηὗ οὐ Ὁ τὲ ἡρϑῳ λα μαμμοι, οὐο' 

ἠδ χον οὐ ξη σὲν ! [αν δὲ ηὃ αὐηὶ. Ζ τως ἐ ἐπὶ “σοέν των τ ἐδῦ μοι 

οὐ εἰν χεύμει κώμου: “δὲ χῖμα λέμιατε, ἀλλο αὖφ' ὁμώ 

νυμμον Ὁ Φ μοι ονέπι Ἰύτων ἄνθει μϑῳ Υ̓Σ ἰσῶσ' η οἰναΐλο 

ΟΣ ἐχῴ τοὺς πλόνρας, "ἡ ἴσοια τρώσλορρίεισ: ἐπὶ ̓  Χωλιούχων, 

-ηὐ “τὴν οὐαθησίμ μίαν ΒΉΧΡ ἡπτιῖλλο “οιῦ νΤοῖ " δὲ κιὠτος οὐδ 

νευλοιίαν τοὶ οὐὐ τα κι χὰ μέσον [ κατοῖ ἀγοελογίοιν. ἐλ 

δου τω δια πὸ παραίςο Ἀν γον ἢ αὐτέον εἰ λύ,νλοις: τς οὐ αὖ 

ΤΟΥ, Ὁ ῷ ἡ αὐτὴν καϑύκασον μδιῥηοίλοι μδάνον τέ, η5 δ αὐίον ; 

ἐπϑταλέον οἷον τὸ τύτοιρσίν σ΄ χεῖς ἔξω ἐπεπλέον καὶ ̓Ῥίγωλ Π 

τεβάγωνον, ποσίν ἡ ἐπέσξ σοὶ δ τύῆα ρσίν ἐρϑεδεῖ ἐσοίς τοῖσδ᾽ 

ἰξω, γι ἢ μέσον ὁῥμοι ωσιδξεσὶ ηὁ μέσον ̓ λόγοσ τ ἡ πρώηου 

ἀκ ρΖι “διὸ “τόρ σον! οὐὐ ἐ-“σις Δ δ ριηαῦ γίνοντο: οἷ ον ηο ̓Φυλ' 

λορρό ἅμα αἀἰκολαϑυΐτῇ ἀμπέλῳ ἃ ὑπο ο χά’ "ὺ συκί ὝΝ 

“σέρε ἐλᾷ οὐὐγδ΄ποέν των, αὐϊσων ἰδὲ λοίβοι; ηὐπρῶτὰ μέσον, λόγ 

Ἰζῴυλλορ φοεῖμ ὕξεμ ἀφο ον πρώγον μϑῳ ἐποιϑείτερα μέσον.. 

ὑσὶ ἧστο σὺ δέ ποῦν τοῦ: ἔτα »ύρυ μέσον, στὸ ὁτὸε “ήϊνυτοαε: 

ἤ τὸ ἀλλοηοίοῦτν: τίδ' ὅβηυὸ Φυλλορροῦν ,ὐταίτυ ϑα γον ἐν 

τῆσυυάν 4 ρου ασέρμας ἀπὸν. Ἐπὶ: δ φυμοίτων ὦ ὧδε 

απποοῖω σεό ζνηουίσι “τῆν ποὸραίε σλυΐϑησίν »ὐ αὐτέτ κοὺ οὗ; 

αὐτου: ἔξω εξ τῷ Ρ ὑπόρλον. πον τέτηοδὲ ιΩ ἐκαςῳῇβ Ζ, 

ἐπὶ "“σλᾶον δὰ μὰ δὰ υὶ καϑόλῃ ὃν ἴα Τῆς Ἴοῦηο 7) λέ 

γω καϑόλου! Δ ̓ὐῤγθερίφφ' “πρῶτο σὲ καϑύλυ, ᾧ ἑκασορ 

μδῳ μὴ δυτσρί φ4 ἀἴπαντο δὲ δὑ“τεερί 4 καὶ μή πορύντεί. 

74’ "οἽ σ᾽ δὰ Δ, αὐτέον ον ἄνριζ. δθάρα τὸ ἃ ἐπί ππλίον ̓ ν 

β» πρρεκ τείνάμ' εἰσὶ μὴ τὶ μιράλλον ἔσρα αὐττίον γοδηοἐκείνα 

εἰδὰ παισίν ἐπάρχά τοῖς τη κα ἐἰσαότι ἐκιϊνα ν ἄππαντα 



οὔλλοῖδ ι΄ ἐξδ μὴ, πῶς ἰσαμειπί ὑ τ ἕ ηὗ ἅπανπὶ ᾧ δε ηὸ, 

α. ἐ παντὶ τὸ ξ “διουπὴ ἐκέσοω ῷ ; αὐ τὰν. δλδς ὑποίο χά πᾶσι 

“Ὁ αὐ ἀρανὴ τω ξἴτοι τὴ ὧν, ἐπισκέψαῶϑ δὰ ἐἼσηο, (ἔσω 

Ὁ ΎΥ "ἀνθ χίὶ δα, οὐὐτ' ἢ πλείω αὐτλα ἐἰγαν το λλ τοῖς αὐτ' τῷ 

ἐδ: οἷον τ μακρύρισεν μὐρετο ὁ μδῳ τε ζηρδοὺ με ; ἔχάν 20 

λήνντο ὃ πτηνεῖ, ηὃ ξηρα μδ ̓  ἐπερόντι: “εἰ ὃ εἰς δ ἀγομν, μη 

εὐθὺς ἰρχο. δι μὰ μόνον ὃν νὸ μιόσον ς “πλείω, Υ χοῦ αὐ 

τίροι πλόωνπότε ῥᾳ δε εον τ᾽ 25: μέσ: "ὃ προς οὐ καθ [λυ πρώτα: 

ὃ οὐ προσ ηὃ ἰκαιϑύκοιεον, 7 [ςὐϑέϊι ςον: δίῦλον δὰ ὅγῃ τοί 

ἐϊωτοατο ἐ ἑκαίσῳ ᾧ αὐτίον: “Τὸ ΡΥ ηὸ ἌΡΟΌ, εἱππὸ ηὸ ἰκαϑ 

Μου ὑπὸ οχήν, Ῥω αὐτέου οἷον τῷ 2 ο)0» ΤΩ) γὃ δὲ ἑπαρ, 

χήν. οὐ Πέομ: τῷ δ οὖν ἃ ἀν αὐ τέον 2οὐ] ὁ ἄ- τῷ δὲ γυὺ 

ρ΄ “Ῥὐήωῳ σὲ, ουὐηὸ : Περί μϑῳ δν συλλοπημξ μα ἀποδέ 

ξεορς, τότε ἡ ἑκώτερὸν ὅξι, νὴ πῶς εένέ τοι φανερόν: ἅμα ἃ 
“περὶ ὑπερ μεσ' εὐ διά ει “σείεης Ἴαυῶν γγὔθυσίοι δὲ Ὁ οὐῷ 

Σιϑῆς τί γένοντο Πώθιμιοι; κοῦ σὴς ἡΝωρίζε σοι «ξις,ἐνΊ 

θεν ἃ δᾷλον προσ πὸ ρησοισι »πρῶτον ὅτι υϑῳ ον δίς ἐν δέλᾳ 
τοῦς ἐπέ σρεϑει δαηρδέξε ὡς μὴ ̓γενώσκοντι χοὶς πρῶτοι οὐ 

χες τρῦσ' ὠἀμέσο υσ' ἀρ: ΤΠ πρότεροι 5 Ἢ δ μέσωρ τὴν 17] 

σ᾽: “οὐ πότερ ἐουύ τη ὅξτμ! ̓ ὑχιν αὐτῇ »διαπρρήσειεν εἶμ" Τότ: μὴ 

πότερον ὑπηστή με ὁ ἱκαγέρσ, ̓   βσχρ »ϑῳ, ἐπόρή μη: ἐφοῦ δὲ 

ὑφερόν ( γδύος: οὐ παό τύ ρον ὅκ ἐν σοι οἱ τξάσ ἐγγίμον τα, 
ἢ ἐγοῦσουι λεληϑοσίννἐεμϑῳ δὰ ἐ ὀλομδῳ ουὖ τοῦ σ΄, ζηστγον. σύ μ.-. 

ραμᾳ ΥΡ εἐἐκριρεςέ ρας ξ λὔνταν γνώσεις. οἐηρδιε ξεωσ, Λαν 

θενᾳν- ἐς σὲ Λα μβάνομδῳ μὲ ἔλον τίσ πρότερον, πῶσ δὺ ἴω 

ρίζοι μϑρ(α μιρινθαγοι μὃῳ ἐΐε μὴ προῦ παρ λούσης Πώσεως ΤᾺ 

δωώετον Υν ὥςσερ κὺ ἐπι, τῆσ' εἐηρδᾳΐξεωσ ἐλένομδῳ: Φκ 
νερὸν Ῥίμι! ὅγε οὔ χε ἐχν οἷον σέ, ἐτώποξσι Ὕ μηδο μίαν ἐ- 

"οθῤ ἕξιν ἐπ ινεαϑα,: ελραζδεν οἴ ρα χεῖν μϑῤτπίνα δῳγα μεν, 

μὴ ὁ ἐουύ την δίξ χά ἡ ἡ δὲ ηούτων πῇ μιω τέρα κατρὶ ἀκοή, 



ραν, φαίνεπὼ δὲ “τοῦ το ὑποέρλου πόσὶ “ΟΊ σ' ζώοισ: ἐχᾷ 
Υ» διώαμιν σύμφυτον κι ριτηκὴν, ἣν κα λοῦσὶν οὐοϑήσιν. 

ὀγούσησ' δοαβαθήσεως. “τοῖς μϑὼ κω] ζώων ἐ ἐγγίνετοοι μον 

(ῶ αὐϑήμιαυτος: Τοῖς δεύκ. ἐγγίνετουι' ὅσοισ' μῳ οὖν μὴ ἐγ 

γίνεται," ὅλως περὶ ἃ μὴ ἐγγίνεται, οὐΐι ὕξέγουσοις ᾿᾿ ὦ 

σίσ’ ἑξωτῶ αὐ δϑούνε 2. ἐν οἱ σ' δὲ οὐΐε ἐνεφῖν αὐδανομϑροις 

ἔγχάν ἐντί ἔν τῇ ΟΣ πολλῶν δὲ γο!ούτων γνομδῥων ἄσδω, 

δύο ρου Τίσ' γέντο: ὥςτε ἢοῖς μϑρ γόνεϑα λόγον ἐκ τῆς 

ἐμ τοιούτων μιν ήμησι τοῖς δξ, μη ἐξε. μϑῳ οὐν αὐαθήσεωσ 

γέρεται μιψήμν ὥς πέρ δὲ ἐπορϑρνὲκ δὲ μνήμης “σολλείκις 1 

οὐν ΤΩ) γηγομϑῴησ,ὶ ἐλιπεηρίααὶ Ὁ πολλα ζῶ τῷ ἀἁ ἀρί- 
ὑμῷ, ἐμιπεηθίεε μία, ΠΥ ΣῚ εκ δὲ μπειρίασ, Ἵ ἐκ πανηϑσ' ἡρέ 

μήσοιμτος Ἐ1ν ᾧ χαϑύ εὰ: ἐγτῆψυ χη γοϑένοσ παρὰ τὸ ῬᾺ 

λεὼ ἂὺ ἐν ἀπποσὶρ ἕν ἐν ἐκείνοις Ὁ αὐη,τέχνησ αὐϑλν Σ 

ἐπισή μυσ' ἐἰαν μδρ πέρι γβύεσιν τόχνησι ἐαν δὲ τρί ηὃ ὅν, 

ἐπιςήμησ'. “ὅστε δῷ ἐνυ ποῦ λουσὶν εἰφωριαμκένον αἱ ἐξ4σ,͵,.- 

τὐ πάλλων ἐξεων γένον τοῦ! Νωθι μωτύρων, ἄλλοι οἐπὸ αὐϑῇ 
σεῶς: οἱ ον ἐν μεῦχν Ῥοπσήσ' γδοόμδῥησ, ἐνδσ' συίνντοῦ, ἐτέροσ' 

ἐσ: ὦ ϑύτερυσ, (ως ἐπὶ αὐχιν ἡ λϑεν σὲ ψυ 9 ὑπ χά “τοῦ 

οὐύ “Τα οὖσοι, οἷαι, διώαιϑα ποία ἘΠ ἡ ἐλέλθυ μϑρ πο πολ, 

δἰ σι (σ᾽ σὲ ἐλέχμ, πού κεν εἴπω μϑῳ σούν γοσ δ βάλγαφό- 

βών ἑνός, πρῶτον μϑρ ἐνπτη ἴ ψυχῇ καϑυλϑ. ποὺ ΥὟΣ αὐϑθίνε- 

ΤΟΙ μδῳ ηὃ καυϑύκοεδον. ̓   δεζεϑασισ τοὺ ῦ [καϑό λου ἐ ἐσῆν, ς- 

ονλύδυ, αἰλλδκαλλίν ὀυδν, ποόλιν ἐνηῤυγοις “φοΐζαν,, ἰωρὰν 

τοὶ εἔμέ ρῃ σῇ, "ἡ τοῦ ὁ καϑύλνιὁδ γοιονσδὶ ζῶον ἑως ζῶον" τὺ "Ἢ ἐν 

Ἴῳ αἷσουν τωσιδῷλον δὰ ὅτ ἡμῶν χοὶ πρώτα ἐπολγν Πωρέ 

{ῳ ἀναβκαήομ. ΟΡ τὸ αὐαϑησίς ὅ τως (δ. καϑόλῦ ἐμιποι- 

Εϊ- ἐπε δὲ “περὶ “τὴν διαίμοι οἷν ἐξέων αἷς οὐ λαθίθομϑῳ οὐέ 

μδῳ οἰεὶ ἀληθεῖς εἰσέν»οὐὐό ἐπισέλονῖοι ηὃ ψάδιος οἱ τ ον δόξα. ὦ 

οἷν Δογιημος: οὐ ΉΘΉ, δούμεὶ ὁ ἐπιςά μὴ ποὺ νοῦσε(! οὐδὲμ {π)6 8 



αν, εἐϊεριί ἐπ τω ἀλλογλύος! ὴ γοῦο: οἱὐ δῦ ; ἫΝ εἰσσυδει 

ὅεων ̓ γνωριμώτερον: ἐπαισπίμη δὰ ποισοιμιοτοὺ λύκου} μι 

ἀρῶν ἐπιςήμημϑῳ δ δ θη πεν ἰδῦδει ἀληϑέφερον ὀγδέλᾳ 

Τρ εἰ μοῦ ἐπεςήμοησ, ἢ ἡ γοῦν ενδεσ᾽ὸρ ἐμ “δ ἀ ἀρχῶν ͵ ἐχτέ σα 

τῶν σκοστονσί, μοὶ 0 ΤΊ εἰρ»δείξεωσ' 
εὐθλ υἠίε. ἀπόδαξιςὦ ὥρη οῦ, 

δὰ περήμας ἐπσισημμ: 

εἰοὺν μηδὲν ἄλλο. 

κρά ἐπίςῇ 

μὴν ἔλο. 
μϑμτί 
γος 

ἐληϑθέο,γδυν δὺεη ἐπέσήμης εὐθχχ. κὴ ἐμ ἐρ ἼΠΟ οἰρχῆς 

ἐἴν ἀν. «εἰ δὲ “σὐΐσοι ομοίωσ ἔ χά προσ ηὐ ἀπασθίν 

προλίμιο," 

ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΈΡΟΥ ΤΩΝ 

Υ̓ΣΤΈΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩ͂Ν, 

ΗΤΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 

ΔΕΙΚΤΙΚΗΣ. 



{συ δον ὅτου λαμ 

ἥτις πον ον Με ἜΡΑῚ χε τς ϑδτὼ 
αὐλὴν Ε γρο θυ ἡσυζλόνο ἐκ αθλδαΐ ἐὐμσα ἐρ 

ον δρύαθην ἤν ἘΠ ὙΡΟΙΝ ᾿ 

" ἕν νὐαύμλλόψο; ἔχω 
εἰ λυρήμας 

ὃ β Ὅλ τὴν ὧς ΤῊΝ εἐν Ἀαροῖν 

ΜΕΝ ' Ὡς ἐμέν ΠῚ ὰ ἘΣ γᾷ ΠΣ ἔμ" »ηβᾷ ΡΥ ΣῈ εὐβκλμρ 

δ ΠΠΠ νυ ΤῊΝ μῶν εἴο, 
Τὴ ΜᾺ ̓  ὌΝ Ἶ μαθβενηνλανα 

ἢν μελουρύσουν ΓΝ αἶπος 

λεγο τοι μδρδᾷ ψιάνηεῳ 
: ν ἐδ εἰ ἜΟ ἀ ἧτο: ὈΡΆϑνϑμῦς των ὦ 

᾿: ἐπονμαεν τρυλόμ ̓ ἀὐᾳθόνλάρὶ β 
ἤν ἀπὸ ἢ ἐν ομει θεῖ - 

ὙΜΉΝ θα 

42 τ τὰ δὲ 



πω τ τ τ τ ὦ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΟΠΙΊΚΩΝ ΠΡΩ͂ΤΟΝ. 

() ὙΓΜΕΝ Π ρυϑεσίς "τῆς προ Πμαλείας, μἔϑο 

Ὄο δὲν δὲ ρξμ, εἰφῆς λαυνησυμέϑο συ λλογέφε 

1} σε ρ' πσρνηὸς 1 προϊεθένηο: προθλή 

τ{{-- ΕΞ μάγος 6 ἐνδόξων "ἡ οὐὐ7οι! λόηον ὑσέ- 
ζῶν ς 7 χοντίς, μηϑὲν ἐρό μϑῳ ὑπσενανίον-πρώ 
ΟΝ τὴν οιὦὼ ἐκτέορ, τίσ' ζξ συ λλοπημδο πρὸ 

Ὥς τίνες οὐ] κ δϑ στο ρα, δ πτῶς λυζβθμ δγα 

λέκχκο σ΄ συλλοηομοσ: 12 τον» ζμΊσμϑν κω ποῖ τίω “ρο ζει 

μέν “πρα[μα]είαν. δῳ συλλο[ιημμδσ᾽, λόλος ὃν ᾧ τοϑέντ' Τί 

νῶν, ἔπε ρὖν Τί βκ4μέν οβ οἰμοίΠκης συμροόνᾳ δα πβ κα μένων. 

ῥἐπτόδφξις μὲ οὐ ξέν ὅταν 68 ἀληϑών (Δ πρώτων ὁ συλλογίς 
μδσ δὲ εἰς Ἰοιούχων οἱ δια τεμων πρώτων διά λιϑῶμ "τῆτ' πε 

ρὲ αὐτοὶ Πώσεως “πίω εἰρ χὴν ὀλυφεδιαλεκτικοσ δὲσυλλος- 

γηαμότ, ὀξένδόξων συλλογεξομδροτ. ὅξη δὰ ἀληθής μϑῳ Ὁ πρῶ 
τοῦ, τοῦ μή δὺς τέρων οὐλλεῖ, δέοευπτων ἃ λον τοῦ Τίωυ “5 5}} ' οὐδιει 

δ)» ἐντοῶῦς ἐσπέξη μον εκοῦς εἰ ρ χοῦ ς ἐπσιζυτέτ ϑο ηὐ δυο; τ οὐ λ 
λξκούσην “ΝΕ ἐρχὺ ν,ουὐπέυς κιαϑέουυ τίιυ εἰναι “σἰςξῆν. ὄνσο 
ξαῦτοῖ σοκουν το “πὐξσίν.ἢ δὶς “ππλείςο!ς: ἢ σοῖς σοφοί τοὺ 1 

"οἷς, ησὴς “τὸ, σέν ἢ σοῖς 'σλεί φσοϊτκ ηοῖς (μοί Μίςξὰ Γνωρήμοις Ὕ ὧν 

δόξοις σβέφριὸς δέ ζξε συλλο γήσμδε, ὁ ἐκφοενουϑύων ἐνδόξων 

μὴ ἦν τῶν δὲ: οι ὁβ ἐνδόξων δὲ ἡ φΦοινομϑιϑων ὀνσύξων φονό.- 
μϑροτι καὶ πστᾶν ηὁ φοανόμϑρον ἔνδοξον, Δ την ἐνδοξονοΥ δὲν ὅδ᾽. 

, "" λελϑμϑωμ ἐνδόξοον ἐπσιπσὸ Λοον ἐχφ παρ τέλος τίω ῷαν 

χρεσί αν, κιοιϑοζητερ “πέρ τοῦσ' 73 ἐρι «3 λό οἱ ρχας συμιίβε- 

ἴ 



κεν χά. πωραχεῆμα μἷ ὡφεπσντονσο λὺ ᾿ηδίς ηο αμέ-- 
κι ραὶ συ ρᾷν λιωειμϑῴοισ', κατοέδωλος ὧν οὐὐγοῖτ αὶ 1 ἡ δας 

Ὧΐ φύσις! ὁ μδὰῳ οὉ] προ χέρος δ θηϑεντῶν ἐρισήκων συλλὸ 

γΞ. ΤᾺ συλλογέσμο: λεγέθϑω δόν λοιηρε δέσει, μ Γσυλλογέ 

σμὸς, συλλογόαμος δι. ᾿ἐποιδα φΦαύνεϊ μα συ λογέζεσβοισυ Δ 

λυγόζοτοι διὰ δ" τι ἡ ποιρο τῇ εἰρημέβια οὐ Τ " συλλοηῤομί, 

οἱ ἐκ πέρι τί ὑπιρεζ ἵ οἰκείων γεμόμϑινοι πέρα Λοπίημοι- 

καϑθοίηγῥέ πὶ χ “γεωμε ΓΝ ἢ ταύτ' συγγεῖ᾽ συμβί ΠΝ ς ἰχοοι 

κε Λῥὸ Τόπ' ὑγοεδυαφέῤ Τεί ρη μῇ 'συλλο γεσμῖ- ἐτιὰ ὁξ ἀληϑ' 

διπρώξ Κσυλλογίζότουι ὁ ψαδοχραφων. Ζ σοῦθ ἐνδόξων ἰε τ ᾽ 
ὅρον το ὁ μπέπε!: πεν το ποσί δχούϊτοι λϑε μας αν: δ τυτοὸ 

δ ̓ πλείσ' ὦ σιτοὺ Οἷς σοφοῖ ε"οἰἼέτ ὄτετο ἐταὐῶσ ὁ ὑσυγῖ, λέ 

ΠΣ ὅτε ῖς ὀνογξοτοδοισιοξλλζιῆϑ. οἰκείων μὲν πῇ ἐππφήμῳ 

τὰ ὁκ ἀλιυθῶν ὃ τὸν συλλοιίσμ ἰπτο τῆ. τῷ ὺ ἢ χο κα λιρα 

ὑτν περιγραφαν μδωτδᾷἢ γα μια Τινεῖς οἷν μυὴ ὡς δὺ 

ἀχθείνοί ογὸν ποῦ ρααλοίίογα 70] τον" δειμδι μονὴ 5: Ὕ συλλοπημῶν. 

ὠρτύπτο πβιλαρ, ἀξωτοὶ εἰρημμάνοεηκρεθό '"λυδὰ πρὶ πούνητν: " 

εἰρημέν ΠΔΗΡ μυτο τοῦ τοῦ φυθησομμέψων ὁ ἐπὶ Ῥσοῦτλκ μὴν δίω 

οἰάϑ. δϑ “Τί πέρι ἐδενος αὐδὴτ οὐκ ριβῆ λόϊν οἰηρδιξνουν “προσ 

ρῇ μεθα: οζλλόσον Τύπῷ περὶ οὐ ρα κόμεθασγε λθέῖν, ποῦν τε 

λὰϑ μενοι ΐκαν Κουτρ ἐηδηροκφμέβ " ϑοδον, "δ δεώνα ῶϑ' Πωρί 

ζ4ν ὁ ὁ“πω σοῦ) «κασλ ουὐτ, ἔόμεν δ᾽ δ εἴα γἱτείρημίν εἴπη 

πῇ πεσουτὺ Τίνα χεύσιμί "Ἢ ἱπραμαεα: ἤϊε δδπροίθία: πὸ : 

τυ μνασῖς. προτοῦ ἐνΊνξ4:. "πρόν: χοὸς καπα φΙλοσοςν ὑπισά 

ἀπε  ουὐπρος [υμινοισίαν ουσίμς δ ὁθ οὐ ἢ καταφανές 7: 

μέϑοσδον δ λον τύτιβ ον περὶ Τῇ προτυϑέντ' ἐπηλά: δυγγη σύ--- 

μεθα: ἫΞ σὲ τος ὄν υξᾳ, δυό γοτοίσ' τῶν “πολλῶν κάττη οιθμαι 

Μμέροι δόξας, οὐΐε ἐΐε τῶν ἀλλοηρίων αλλ τῶν οἰκείων δὸρ 

μάτων ὁμι,λήσομαν πρὸς οὐὐ} ἰσιμοταδιραζοντυφῦ ΟἿ] δὼ μη 

καλῶς ᾧ αὐνωντοε έγάνη μὴν. Πρὸς δὲ προ κουτρὶ Φιλοσοῶί. 



οἷν ὑπισήἴ ὁτί διιροΐ μενοιπρος αυβύϑδν διιατρ ῥνσὶρ ον ἐν 

ἑκος ἐκαρήδμεθα τοῤληϑύττε δυὸ ϊδυν. ἔπε: δηρὸν Ἰαπρω 

{οὶ ἤβ περίι 'κοίφ ἐ ἐπέςη μην ἀρχόκμ, δ οι κεΐων αἰ κατοῦτ' 

προ τεθεϊστ ἐπιρή (ἀρ χοάδεώοαν εἰ εἰ π΄ τ πίοι οὐ Ὁ. ἐπερῖὰ 

προ τοεοι ἀρχαῖς οἱ ποῖν τ εἰσὶ. σγα δὲ ἢ πέρι ἐχαισοιἐνσίξων, 

ὀῥοίπεη σοὶ οὐ τὶ δι ελθῶν Ἴδη δγδυον! ὶ ἰμάλισο οἰ κκέδον “τῆς 

δυο στρα σεν δβοτοισῖκι ὴ ΟΝ προ: πῶς ἐδητοσθνμ μαβό 

οἶτον ἃ ἀρχαῖς ὁδὸν. Εξοις )τελί ἢ) μέθοδον, ἀποον  χτοὶ γέχοις. 

ὥς πρ ὑπαὶ φηρρηι ὟΝ ἰαδινξ δι ἡ ηοότ “δυυοίμ! ξ. 72). δὲ οἡ 

ἐκ 55 ἐγδε λο μῦ, τ ἐἶν δ: ὁ προσ ρῦ μέϑα εὐ χεῦ ὁ 0  φυτορικο; ὙΣ 

΄ποϑηὸς βότρυ πείσει, ὅθ ἰαηὴ αἡπιάσεν ἐλλξάν ἢ γδελο μ΄ 

μηδὲν » προ ρουλίπτῃ, ἑκοδα αὐτ' ἐχφντἐ ὀπσισή μεν φησοιι: πρῶ 

Ῥν ονὼ ὦ ϑεωρμσὶγέ ἐκ τίν αὶ μέθοδος. εἶδ λόΐτεοι με πῇ “σι, γιοῖς 

ἡρῖσε. ,κιἐ τίνων οὐ λόγο ιὧπ δ  Ω Μηρρίσομ. 420] με δυΐκα 

ἊΝ σ ὁ προικεί ει, ΣΝ λάριθμφὶ ἐσοῖ δι τοὶ πδ τοὶ δ ὧν σοι ᾿Αδι 

γο! δυτστρὶ ο οι ἑ συλλογραμμοι: "γένον) κα τ δ οἱλό γι ἐκ, ΘΝ ἢ Ἧ 

ποίσξων- περὶ ὧν δὲ οἱ συλλογίημοι, Το ὁ προθ Λημματουὲ “πος 

σοὶ δὲ πρότασίσ, φιρὺρ πον πρόιεληιμά, ἢ γένοσ, } γον, ἢ Ἵ ᾿συμβε 

κηκος δῳλοῖ. ποὺ ΥὟ τίω γα ζβυροὶὶ ως οὖσοιν γενικὴν μον 

ῷ γέν4 χοῦς πίον. ἐπεὶ δὲ ποῦ ἰδίου κὸ υϑὺ τὸ τὴ ἦν νοι ση- 

ἬΚΕΤΤΙ ἡ δὲ οὐ σῃ μαόνᾳ, διαρήθω γὸ ἐόγον ν ἀσάμῷω τοῦ προφρ 

μϑιύοα μόῥη: κοὐ καλείόθτο ηὸ μδρ ὺ τὶ ὁ ἐν ἄνουν σμιούνον, Ὅρος: "ὃ 

δὲ λοιηὸν, κοι τοὶ πίω κοινίω “στοὶ , οὐ ΝΣ οἰσπτὸ δεθ εξ σοιν ὄνομα 

σίαν ἀνα υὐ νὼ ἐδγωϊ δεον δᾷλον οἱ ὙΠ τῶν θρυρδρων, ὅ τί 

καυσοὸ πίω ρϑ)δναλρεσιν, τέβαρα τῶ “σον τοῦ συμβαίμ ἴνς 

ἀλκώ;,"} ἢ ἰδῦον,; " ἡ ρου, ἢ ὁ γένοο συ μδερικοσ' μυδεὶς ἐεύ δεν υ 7» 

λοίθι λέ “γήνσπιὶ ἐκάρομ των γιοεϑγένηὸ ΔΕ λϑμάνον, πρότασίς 

ἢ προ “λυ μοαέ αν: οἰ λλῦ τιρηρ Τούτων φοὼ τοὶ ὁ προθλήμαιτο, Ὕ 
αὐπρροτούσεισ γνον τοῦ: δαφέρᾳσε ηὃ πρόβλημα χρὴ ἥ πρὸ ἘΠ 

σὲς τῷ Ῥόπῳ οὕτως μϑῷ δ» ὀμθένηος, εἐρείτε ηὐ ζω)ὺ “πεϊὸν δύ-- 

ξ τε 



νσότιυ ὁρισμός “ἢν ἀνθρώτρυνφιεἐραίεεηδΐ [ον χωδελ “Τρ εἐν 

θρώτρυ,πρότοισίσ' πένετοα. (ἐὰν δὲτῤτερον ηὸ ὕ (ον πεῖν δήπου! 

ὁ ὀρίσ ζω εὐνῇ ρώτρυϊ οὔ, πρό βλημμαι γόνετονόμοί ως ὃ "ἢ ἐπσὶ 

ῃ ἄλλων. ὡοτεῖ κὸ τῶ: Ἰσοι χω ἀριθμῷ χοὶ προβλήμμοπο (Δαὶ 

προτοῦσεὶς εἰσίν ατρ ἐστ ἐμ προτοίσέως, ἜΡΟΙ τε λημιαηρ!ήσεις 

μια τορλοελμικοΐ ων τῳ} Ἔσπῷ: Λεκτσίον δὲ τιῦ σρος, τὶ γένος, τὸ 
Ἰσϑον, “Σ συμιιεβμλοος: ἔογδὲ ὁρρομϑ υλύγϑο πὸ τὶ ἦν εἶναι δή 

μιαένων οἰὐηρ δή δο τοοιδὲ; ἀλόγου, οὐἰνηδνόμμοε γος, ἡ λόγος οὐνὸ λι ὯΝ 

δυυμοκηὸν καὶ "ἡ δ ἐ-πὸ λόγου τένα σή μιοόνο μέμων ὁ ρίσοιϑα: 269! 

δο“πῳ σου ὀνδ μιοοτετέωυ εἰηῤ δυσὲν “σο ονῦι τοῦ, δῇ Λον ὦ ὡς οὐκ εἰ 

'“ποδυσζεισίνού ηὸν “722 πραίμοιγος ὁ ὁριημονν ἐπενδᾷ “αὐξε οι 

ὅμος, λόγος τίς ὅξηνο ρι κδν μϑιῤηονοὼ ηὃ Τοϊοῦτον οι χέον- οἱ οΥ 

ογλύκου λον Ύ51 ηὸ πρέπαονεὁ μοίως δὲ νὴ νὴ γὸνηότερον στε οἷν αὔαϑα 

σίς Ὁ ἐπισή μη, ἢ ἀσέρον: (ΔῈ πεοὶ ηδισ ὁ ὁρισμιοισππότερον τοῖν 

γον ὶ ἕτερον ἡπλόσῃ γένετο δια Ῥιιεν οἱτολεῖς δὲ ὁ ρικιοὺ πον 

πολεγέόϑω, τοὶ ὑαπτὸ πίω οὐὐτίρ ὃντοι μίθοσον ηοῖς ὁρίσμο στ Τῇ 

δὲ ταρντο Ἴὰ μι φειϑέν τοῦ οἱ ἰουυτοό σε, δλον ἐξ αὐ διινοίμα 

νοι δδτατοινηὸν. "οὐ τιλ τον δια λέγεαϑς, τῷ οὐὐ χῷ 5 Ῥοπῷ νὴ 

πρὸς Ῥνοδθιαμιοισ ἐποιλφρν “απο ρίσομϑρ. "δόξαν τίς ϑεῦτι 

οὐ ταν όν ὅξην λὐαρηκό τε ἰσόμι “μρηὸν δρισμίον: οὐ μὴν λυτης- 

τρί φφμώ ῥηθὲν. οὐ δ κανοι προνηὸκατοσικίνοίσοιμηὸν ὁ, 

σμιογ-ηὸ ὁδθξαι τοινηὸν ὃν. πρὸς μϑβ [ηδεἰνοισ-κϑυοίσρι, αὐτορ- 

κειὸ δῶξαι) χω οὐ τνηὸν. ἴσον δὲ δεν δ μὴ ἐδ Λοῖ μϑ κυ 

Τὸ ἐν να - μόμῳ δὲ ὑπορ χάρο οὖν Τὸ ΟΥ̓ ΤΉ29 ρξίτοιε "τ σου 

προΐζμουτοσ οἱ ον ἰδϑον εἰνβρώστον ηὸ, 2ζρει, αμαοῦ Τίκασ ἄνουν 

δοχτρκον. εἰ ὁ ἀνθρωηῤεὕξη ρα μρριουτοκῆς δεκίκός ὅξη. (Δ εἰ 

2ρα ματα Π δειτεκός ἐφ᾽, ἀνδεέ ς᾽. οὐσὲ!ς αὶ ἴδον λίπ ηὐ ἐν δὲ 

λόρϑρον αὐῳ ὑπέρχάν. οἷον κὸ καθαύδειν μῶν ὁ δλυΤύχιικα 

τοί τινοιιγβόνον μόμῳ  ὑπούρ ον εἰδιρα τί ̓  ἡ λέ)θ!ν ΕΝ γο!ού 

τῶν ἐσϑον, μἰλφσελβι οἷ ἄλλοι πὶ “ποτξ, ἢ ἡ πρός ἰδϑον ἐυθήσε-, 



χρᾷ: ηὐ μὐ δέκ δεξιῶν εἰ εἰμι; ὑϑρ τὰ ἰδγόν βενὴ δὲ δόγραν »πρόντι Ἢν 

ον Τυϊλείμᾳ λε γόμεν. οἷον τῷ ἐνῷ προς ἥσσαον (Δκυύο δ πσὲξβ 

ὄν δε χο μένων αἰγφρεῦποί ΟΝ, ἐδὼ ἀρ τη κ ΤῊ [0 είτε, δαλονιοῦ 

κ᾿ ἐναπεοομ, ἄε καθιυ δ γον ἐναι- Τ (γοσ δέ χει, καϊο 

νπλφόνων ὥδλακθε ρύρτων τῷ ἀδφὸν τῳ! πίε κατ γόροῦ 

μένον" ἂν τῳ! σέ θη: ΙΑδεετα δο μοι δ τού τοῦ λέγέϑω, ὁσοιεἑρμόῖ 

τοι ἐρωτηϑέντοισ οὧρ δδυμιο τί δ ηὸ προκείμϑμον. καϑο πές 

ἐπι 75) εἶνδυ ἀρμοῆφ ἐρωΤηϑέντος Χ7] (χερηὸ προκεί μεῖνε εἰ ὩΣ" 

ὅτι (ων ον εὲ δὲ γιοὲ τὸ ρότερον ἐντῷ αὐτῷ γϑυφαΐο ἄλλῳ, 

ὴ ἐν ἐτέρφιδιὶ πὸ γοἰηον εἶσ “τίω οὐ πίω μέθοδον “ήππεε! τῷ 

γ3υ4 δυο, λεχθέντες 7} 0572 ηὸ ψωδον γένος τοῦ εἱ οὐδ; ὁμοίως δὲ 

δυτβούς, ω λεϊμένοι ἐσύ μέϑα,; ΤΙ τοι τοί ὧν τῷ ΚΩΝ εἰ- 

ν4.ἐδν ἢ ας ἑπέίοχ λείξωμδροτι γυύοσ ἤ, “75) δὲ ἑτίρυ Ὁ “ΤΆ 

ΣΙ »2ιφλεπκέμοι ἐσύμεϑειν τι ἦκ ἂν τῳ αὐ τῳ! γέρφταῦτα 
ὅ37: Συμρείμκος δέσεην ὃ μη δὲν μϑρ Τούχων ὕ1}. "μήτι ὅρον, 

μέτα ἰδοιον μή τεγένος εὐτασέρ χά σὲ τῷ προΐζματι, (Δὲ ἐνδέχῶ 
ἑποίρχάνὸ ὁ τωοιυζ ἐν ἕφι τῷ οὐχτῷ μὴ μὴ ' ὑποί ρχάνδιον κυ χουθής 

ϑιρξυ δέ χί) ὑπαρίρ χῴν τίνι χρῦ' αὐ τῳ Ὁ μὲ ὑπο βόν. ὅμοι 

ἀηηεῦζου λιν κ ὑὸν οὐηὸ οὐσὲν κωλυύφὲ ὁτὲ Μ Γ λιν ὁ ὁπί ὃ μὴ 

λίυχὶ εἰν ον!» ἤθηδε δὴν σῷ συμβεθηκόγος ὁ ρίαν ὑδαύπέρος. 

ἱκέλτέων. σχῶ μϑὼ ΩΣ πρώτα ἐμϑένης, ἀναΠκοῖδον εἰ μέλλοι πὶ 

στυέσειν ,προφδένα, Τί βημ) ρος ") γεν οι Ἴλιον. ἐσὲ δαίτεροσ, 

αὐτοτε ύο θη προτὶ ἡ 'νωρι ζ4ν γί "πο τεῦ ηὺ ελθιμενον Και 

θκῦ αὐ: Πρ σκεξϑωσοιμ δὲ τῷ συμβεξικόσπι, (Δαὶ προς οὖλα 

συτίς ρίσεις ὁ στῶ σοι ἀπὸ το συμιξεβηκότοσ λεγόμϑμοαμ:ο}ν 
πότερον κυ κεῦλον ) τὸσυ μφέρον αἱρετώτερν. Ὁ ἡ-πότερὰ κα 

προτίω Ἰιο( τοῦσσὸ ̓λουυσέν, ἡδέων δἰρτίΔά ἀτεολλο ΠΡΉΠαΥΘ ΩΝ 

σίω: ἸνΙχείνᾳ Ἴούτο!: λεόρθιρον ἐπὶ ποῖν των δὲν Υ̓Ν ηοούτων 

ποτέρῳ μᾶλλον τὸ καυτηλϑρύμδμον συμβέμ ἐκόν, ̓ ζὠγασίς 

εὝνετο δή Λον δὲ οξ οὐ ΟΝ στε ηὸσυμικς ξηκὸς οὐδὲν κωλυᾳ 

Ε 111 



"ποτέ ἐλ πρόντι δὰ γήνεϑιω. ΣΙΝ καθ ϑχ συμθεβιθτῶν ὃ 

χοίν ἡ μοῦ ̓καθ41,γ δ χε πρ τε δὶ ἢ ἐσύ μμὸ γσϑκαϑήμένυνπρο ξ 

τι μη ̓ καϑῃ μέ ἐγ διονεῶ τί (ἰ πρόντι δηρσὶ, Τϑν κωλυφ ηὸ 

συ μικεθικος διὸ έν εῶϑ". εὑπλο ἰδού ἐκέσαι. ΜΗ  λανϑοινέτω 

δῇ μεῖούτιτοίπρος ἴδιον τὸ τόνος δ οὐ συμρεξιρκὸς ποόντοι 

μετά μένοι, δι προντί ὀριαμῖν οἱ γμόσε!, μέμϑι;. δεξανεε ὃ 

7) δ μόνῳ ὑποίρ χῳ τῷ ἱπὸτ ὅρια. ̓'ὥνσερ πετᾶ ἰδίχ.! ἡ δ 

“σῆῦ κβ ηὸ ἀηρ δον ὦ ᾿ἐρπῷὀριηκῷ, δ, τεῦ χὐ πέρᾳ τὴ ββένπῷ λο 

πὸ θυϑέντ' σπερυλὲ ἐπὶ τς συμβεβηκόπ' δὼ θηϑ εἰν, ἡψηρυκοῖας 

ἐσύμεϑατ δ ρισμ ὥφηε κατοὶν ἐμπροϑων ἀρ δοϑύμτο Δὸο “Ν, 

οὐ πρντ᾽ ἂν εἴν Ῥότὰ τινὰ ὀθικο ποῦ κουτηριθμημέ γερ οὐ] εἰ διιοῖ 
Ίζ μέοιν ἐπὶ πτόντ' “ καθόλυμεθοδαζωτα τίν ὅτ δέφλλόυς 

Ἰδη σεν, ἐἰθ᾽ ἐμ ριϑείη, τρὲν τολῖᾳ ἀσοι φής εἰ δώρβην ὁ ἂν ὄνηρος 

Τ ἡ προίκφρδῥίω προ μο τδέκεν: ἰδ ὀκαϑύκεισον ἢ Ἢ δυοριυϑέν 

τῶν γδλυῶν οἰγρσυθείσης μὲ ἐθύδου, ῥέον ἐπι ἤβ σερὶ «καςον οἰκεῖ 

ων ἐδιίξοσος ΤΥ προκάμθρου γυόουτ᾽ ρ, ὡοτεκαθόλυγύπῳ μ᾽ 

καθοητβ εἰ ρή) πρότερον διεαθ ρυτέον ἢ Ῥλλοιπῇ τοῦ μοί λιυϑεκοί 

σὈΪ τ᾽ οἱ κου προσουπτίορ, ὁ ρικαίτείς γον μκοἰτηροσοιδ ρδύον τοῖν 

70(" 3.2 ᾿ ὁ προσῆ πῇ) τοἰφηθέν πουπηροεϑικοέσο! "ΡΒ ρῶτ)ϑ πώρ τ πρὶ 

ταν τ Διορίεέ οΥ Ἰρσοί λον λές. «δύξφεδι δυγὸ τῶν ηὸν οἱΊύπολα 

Ρ᾿ ΤῬιχ δαιρθῶν “ριθμῴςῃ δ ὅδοι οἱ τύνφιρὸταυτ εἰωθοεμδῳ 

πρόβγομ ψιφησες μϑῳ, ὧν ὀνόμαπου πλείω, ὃ πράγμα 

δνιοον λωππίορ κοὺ ἑμείεον - ̓ὀλασὲ, ὁσοί πλείωξντο, ἀἰδωο 

Φορα κατο "δε δός δ. “καϑοΐστερ ὀμδὶ ὀῤ΄ ἰδ παρε σαν «τοὶ 

δ πριούυτοῦπῷ ἐδ λέγέσπαυτα σοι πϑηὸ οὐνηὸ σι μοι ὡς δὺ , 

ναὸ γυύφ ταῦτοῦ ὃ ὁ σοί "1 ηὸ οὐὐηὸ ύοο βήρ. οἷον Ἱπαπῦσ᾽ δὺῷ. 
δ ξ4ι διὰν κυ εἰπὸντῆσ οὐτῆσικ ρίνεσ ὕσορ τουτὸν λόλόμενν ἐ ὃς 

χῷν ίνοὶ “λιοιζῷο8 ὕπο ρεὶ Ῥισεϊφημέν Ῥο-ποισιούμίω, αὐλοὶ δι ͵ 

"ὸ Ῥιθηόν γε ἐντῷ οὐπῷ τετοῤλφω Ἰς καθ᾿ ὃν ἶδιος ὁ στῶ δοκῇ λε 

μένοις. ἄπποναν 1ὰ Τοιοῦτο συή εὐνῇ νὴ ,. προ ροι ηρλάσίοι οὐὐλῆ-- 



ὍΣ ἐοικέν ὄψα» “πᾶν “ δοζδοο, πανηὶ Τοῦ δὲ τῷ εἰδ4 Με )γὦ), 

τοδὶ ἐχ τινε ὁ μοιόσγῃ το: εγοοὸς πὸ Τ αὐτὶ κρήβ ̓ὕσδο ρ ταυηὸνλέ 

ϑύϑρον οἰδενὶ οὐῳδιαφοί4,εἐλλ τῷ σροορυτές εἶναι τίω ὁ 

μοιότητοῦ δυὸ ρος λο γόνς ΑΠΘΗ; καθ᾽ ὧ εἶδος ὁπσώσοιωλέ 

γὐμῇ. ̓μαλισοεδῦμο Λοῷ μϑι ηὃ ὑγάριθμῷ, τοὺν ηὃν παραὶ πατῇ 

σὲ σϑκει ἢ λέγεσθεο ̓ ὀωϑεδὺ ἡ Τῦηο εἰπε δέ δοιϑο “πλεον αχώτοοῖς 

κυ ριώτοα μὲ λπρώτων, ὅ γον ὀνόματος ρῷ ηὃ τουνηὸν οὐ δῸ 

θῃ και ϑοίπε ἱμιαίῳ λώ-σν ΝΜ: ἡζεον σεῖο δύγριω ἀνῷ: δύτε 

δὸ τοὺρ τῷ ἰδίῳ καϑοίπτερ ηὸ ἐπιρήμι ἐς δοκτρὶ ἀν ῳ. (Δ γὸ τῇ 

Φύσει νὼ Φῥόμε πυρὶ ῬΙᾺ σὺ Τ ἀπὸ συμβι βυκοῦ' οὗ ΛΔ 

ἢ ὁ καϑή μειδ κ ηὃ μυσεκ ̓Σωκραΐτᾷ «ποίν]αλ ταύ τος, ΠΥ ΕΥ̓͂ 

θμῷ ρέλῇ σἡ μαῤνήν. ὅτι ἀληθεσηὸ νῷ ἐνϑύν ἐσ, ἐ ΤΠ ΠῚ 

ἐκ λλοντ τοὺς προδη ἐἵ΄ μεΐλισθέντες καπουμαῖθοι: φρλλακινὲ 

5}: τόοτον τίς ὀνό μια κοι λέ σοι, τιρο Τκαϑημίν μέταδαλ 

λομῖ ἐξ! “ἰυ χει ἐστωυεἰς ᾧ τὸ πρόσοιξιν τρ!ὅ ζω, ὡς απο συμ 

μεβηκότ αὐτὸ μῶν σαυέσονε. αὐ κελβομς ̓  ̓καϑήμεν ἢ 

τ δὲ αλέηϑμεν καλέσοιεηρος ἡ μᾶς “δῶ λ ὦ ως τῶν δ ὑπρλαμβα 

γον Τὰς καγασυτόμομα δυκατὸ ἡὸσυμθιθικος σϑ μουν. οὐκ 

ον ταυτ' " καϑοίπσερρί}) Ῥιχα δθνρβάϑω, ὁτεδὲκ ἢ ροτερνεῖ 

ρημέν οι λοι" νωτέξ (Δ πρὸ, ταῦτα μία μ' οἰκο διὰ 

τῆς ἐπαγωγῆς: «εἰ γδέτισσισκν “πὸ! ὑκαίσην Ὑ προτο ἐσύοοῦ 

ἡ προυιλημαΐτων Φαίέμοι τ᾽ ἂν καὶ οἰ Ἰοῦορουὴ εἰπθτν Ἰσύε ̓ 

εἰπὸτὸ γένοισ ἢ  ἀπδἸῦσυ μβερηκόγε γεν μένη ὦ «ἀλη “πές, 
ῃ ̓ διὰ συλλοησμῇ δἰν οἰ Ποηὶ πῶν οὸ περί τὴν ἘΡΠΝΙ Τ “μεν, 

ὍρΙ ὁῤ τικιουντηϑ ρξϊϑεωΤ πράγμα δ μη. "(Δεὶμ δύ τήκ ο]ε 

ρα ρον μεῖ, ἢ 7σὲν-εἰ ΘΠ ἐγ} σημμουήν τὸ τὴ ἐν θναιὺ ροεεἶ δὲ μὴ 

σημαήνᾳ Τδυον . Ἰοῦηο ἘΝ ἦν δεον ηὃ οἷμ Τηκουτη )ϑρούμένον, 

μϑῳ, μὴ σπμοάνον δὲ ηὸ "πὸ ὴν ἀμα- εἰ δὲ μηδὺτι ἰεούτηγόθητ 

χοῦ! 1) προΐγμιαιηον, ὑπο τ ἐν τῷ! ὁ δ ρισμιῶ ΤΟ) ὑπσοκάμθῥου 
"λέγ υϑψων χξὴν (ὦ Ή οἷδε τρί εἰ μϑῳ ΠῚ ὧν γῷ ὁ ριημῷ λεέγοιέ: 

Ειτεῖ 



νων κ᾿ εέγοςὶ διοιφοροὶ ἂρ ἰνιἐ πετδὰ ὁ ἡδρίημοσ ἐκ είγεισ (Δ όνα 

Φορ ἐσάν εἰ ὃ μὴ Ἢ ον τῷ ὑθιστῳ β λείομιένων ̓ ς δῆλα ὃ ΡΥ, συμᾷε 

βινκὺ δύ "). ῥσυμιδεξηκος ἐλέγεγο, ἡ, μήτε ὁρον, μήτε γϑύον, 

μήτε ῖδεον, ὑπερ δὲ τῷ προίγμιει 7)" “Μετα ηοίνιωταῦ τω, διε 

δυο ρίσοιθθοά τοῦ γένη ἥξ κατα) ριεδν,ν οἷς ὑπούρλουσίν οὐόθη- 

θέσιν τύπτε δγιαφοραι: ἀπ: ) τοῦτον ηὸμ ἐριθμ, δέκατί ὅσ, 

σ᾽ πολ πρόντι,τρῦ, ποτέ, ὍΣ εἶχ ἐρέεῖν, ποία. εἰ εἰ δ ὁ συμ, 

βεβεκος μ)γὀγυόος νι ἡ δἰ δὴν. (δὰ ὃ ὃ ριον, ἂν ἐὐδδω Σ ἸζΊων 5: Ῥ καῖε 

ομωνὐ ἐσθ, "πρόσοιι δ αἱ οἰηδΊούτων προτοώσεής,κ τίν ἡ γον, 

δ πόσον, ἢ χινα ἄλλων κατ ϑθιωΝν σήν μικό μουστ: δον δὲ 

ὁξαι δ Χο δηὸ Τί 581 σημαόνων, ὁ ὁπερ, οὐσίαν δή μουν τεῦ, 

"πο ον. ὁ πὶ δὲ ἡ αύων 76 μοὶ κατα)ϑθεών:ὃ ΚΘ ΤΟΟΥ μα Γ ἐκκάμέ- 

νεεΐνδυ Φῇ τ ἐκκείμενν εἰ οὐ νον εἶν οὐ ἡ ̓ζ(ον, 7 [χὰ λέῃ. (Λούδσὶ 

οὐν σά μοόνφ ὍΤΟΟΥ δὲ χρώμιοιγος λδνκοῦ θἐκ κ4μῶν Φιε "Ὁ ἰκκώ 

υϑρον λέυκὶ θναιχροίμιά, “πϑερλέ[4. νὴ τοὶ ὃν σημιαίνᾳὁ (ὁ μοΐως ὃ 

"ἢ, ἐδὲν ν τα χϑ αὐ μεγέθοισ ἐκ (κέρδῳν, Φβηδέκ κάμδρον “εχ 

οὗλον εἰμο μέχεθος, τέ τέσ ἐρέν: νὴ φρσῦν σῃμούνφὸ διλοίως ὃ νὴ 

ἐπὶ ἄλλων: ὑκοισὶ ἤΡΊἼονζτ ἀοὶν πεουθηὸ ὥτθὶ ἐουυ το λέπ: 

ἐάντε ηὐ γόον τσέθὰ αὐτϑ,γότί ἤβτον μαΐνφῃ τοῖν πεοιἐτέρυ, 
ἦγ Τί 787 σημοένᾳ, ἀλλ᾽ ὑπρσον," ποίου, τινὰ ἥξοζϑλων κα ΤΑ 

ηϑριῶ ὥςτε “περὶ ὧν μϑῳ οἱ λὸ Τοινὴ ἐξ ὧν, τοῦ το κοιϑσρῦ σοιῖ)- 

τοῤ τ: πῶ: δὺ λαγψ μεθανο, δϑῶν δὐγρρήσομς, μετοὶ τοιΐτοελεκ 

τών. Πρῶτον Τοίγυν δεωορίαϑω τί ἐσ: πρότουσις γα: λεια τιν: 
Δ τὲ πρόβλημα, δύο λοοχλνὶ "οὐδ “πῶ σοῖν προ χουσὶν,οὐ δὲ παν 

πρόβλημια διαλέκτοις ϑεχίύον. 7 διεὶς καὶ δ προγάνφε νοι ἐγχων 
ηὸ μηδεὶς δοκοῦ οὐδὲ προβοίλοιπὸ πᾶσι Φανερῦν, ἡ Ἴοῖς πλεὶ 

φο!σοτοὶ μὲ ς δούκ ἔχ εἰπρθίαν. χοὶ σοῦ9:| [κὸν θείῃ. ὅϊη δὲ πρότο- 

σίσ' δια Λεκταίει, ἐρώτησις ἐνδοξοτὴ “σᾶσιν, ἢ τοῖς πλέ- 

ςο!σὴ οἷς σοφοί! Ὁ Ἰέτων καὶ ποσίν ὶ ηοῖς “αλείςο!οκ οἷς μά 

λισος ἡ ωρίμοις ὙΠ ἐ πσρερασδο ξον θείη νδ΄ Τῆς ηὐδοκοιυί γος στ. 



οί οἰἐοὰν ΜΗ [ἐνανηέον Ἰαῦσ' 5: ΄ “πολλῶν σίξαιι δεἰσὶ δὲ πρό- 

ποίσείς δα ΛρυΤραῖρ (Δ πὸ χοῖς ἐν δόξοισ μοι δ" ηὐτα ἐναντία 

κατοξν τέρα σίν γοῖς δυχὅσίν ἐνσῖξοι ς εἶν "7 προτεινόμϑμα (ἃ 

ὁσρ δόξαν. καιτο τοῖς τέχνας εἰσί τοῖς μρηρδῥατεελ ἐσλξον κυ, 

“τὰν οὐὐ τὸ ΕΣ ἐναντίων ὑστέστέ μην: ΘᾺ τδ,αλαϑησέν “τὴν συν 

εἶν Ὡς ἐγανπέωμ, ἔνδοξον ἡρνφανείη,ει εἰμιίαν οἰ ρίθμιῳ, γραμμ 

μαι χρκῆν εἰν οἱ υοὺ αὐ λυ τόκϑν μέαν' εἰδὲ “σλείυς γερο ριεθδχαῇ 

κα, διουῦλη Τρεῖς πλείτε: “πρίν το δ ὅμοια (Δουΐ νοι τοῦ τᾷ 

οιχ εἶν 7,δμδίως ὃ ὃ δὰ χοῦ οἷς ἐνδόξοις ἐ ἐγάνχέα κατε εἰν τίεβαι 

σέν προτ ̓ὄμϑμα, ὑνδξει ειμέταν: εἰ δ νδοξον ὁτὲ δέ Ἰὰς 

φίλοιο “ποιέϊμ καὶ 572 οὐδέ κακῶς γοίδν ἔνδοξον. ει εν 

αν" Τίον μϑρ ὅπ) δε κοαινπιῶσ γεν τρισ φίλοιο κατοῖ τί Υ 

φασίν δὲ; ὖτι οὐδιᾷ ̓ ιουλῶσ’ ποιέϊν.ο μοί ὡς δὴ εἰδιέι Ῥις φι- 

λοισ΄ ΜΙ ηρῖ Ἴ ρει χρρριο δῶ. εἄξε: γηοὰ τοῦ καποῦ ἀντίφα 
σὲν ἢ ἐναντίων. ηὗ γιὲ ὄναν τίον, ὕξάν, γΟῚ διέ γαισἐχβροιο ΓΨ 

γρέεβμιὐσουύτως δὲ κοὺ ἐπὶ Ἢ ἢ ἀλωνἴνδοβονσὲ υὴ μ᾿ ἐν πούροίίαο 
λῤφανέήαι: τὴ ηδ. ἐγεεν τίου, τέθὶ “Τῶ ἐναντέτ οἷον εἰγους Φί 

Μἥς δῷ Ὁ “παρ εῖρ," πρὸ 12 ( ὑγρός δέ ἱκακώς. ̓Φανεηδια ἂν " 

ἐναν τέου "δ7δσ Φίλε; ̓  γριεἰμιτῷ μοὺς ἐλθρῦ δ᾽ καικῶς: “πό- 

τερον σὲ μοῖρ κα το Λήθ4αν ὕ ὕχῶο ἐχφ! ̓ ὅ ἐνγίο ὑπὲρ Ἢ ἐναν- 

τίων λέλϑμϑῴοι ς ὀηϑήησεγαι: δῆλον δε , ) ὅσοι δόξαι κατο 

τέχνας εἰσ δυο εκ τελρὰ προτοίσείσ' εἰστ᾿ θείη μϑῳ λύσις τῷ 

σοικοῦν τοῦ ηο:ς ὑπέρ ύτων ὑπεέσκεμμδῥοι σ:οἱ ον “περὶ μδῳ 

ῃ ἐν ἰαίριίεμ, ωσ' ὁ  ἰαῖξον. 'πίρι δὲ Τ᾿ ἐ ἐν. πωμμεβιᾳ, ὡροπίω- 
μέτρατοῦ μοὶ ἴως δὲ ποὺ; ἐπσὶ 59 αὐνων: Ρρόρλυμαϑδέ σὲ. σγ-- 

αὐλακτεκον ϑεώρημια ηὸ σειυτεῖνον ἡ ρον σδρέσίν (δὲ φυτ 

γόν,ἡπρὸς αἰ λήθειαν κοῖς Ππώσίν 9 ἢ αὐ ηὸ, ἢ οἷσ σευυςργὸρμ,πρός 

τι ὑτέρον δ: γο42:} “περὶ ὃ ̓βὐδεπέρω; δοξοίζυσίνι ( ἐνοιν"τέ 
ὡσ' οἱ πολλοι σοῖς συφβοίς: ἡ οἱ ἱσοφοὶ ηοἷς πδλλοῖσι ἐίι αἵτε 

ροὶ ουὐηοὶ ἐουυστοῖς: εἴγε » μὲν Τ ρορβλημιίτῶν γαύσέμον εἰ 



νένοι πρόσ' ἢ ὃ ἐλέϑα, ἢ ᾿ Φυγῶν. οἷον πότερομ, αὶ ῥδονῃ 
εἰγιϑὸν, ̓ ὅυ " δνιασὲ πρός. ηδ εἰδόν αν μιόνον οἷον πότε ρον ὁκῦ 

ἡμοσαῖδιος, δοῦν ἐνια δὲ αὐτοὶ μδῳ καιϑεούτοῦ πξὸς οὐδέτερον 
γγού των. σωυυόρτοὶ σί πρόστεμα ἢ Ῥιούτων:πρλλε μα ν᾿ οὖ 

ποῖ ἰκαϑᾶυτῶ ἐβουλόμιεϑα γνοορίζν ̓ ἑτέρων δανείεαι, ὅ - 

τὸς δγος τούτων ἄλλο [νωρίσωμϑῳ. ὑπ δι προβλήματα. 

ν᾽ ὠνέναιντέοι εἰσὶν οἱ συλλογιημοι. εὐπορίαν Υν ἐλέταό- 

αἰὼν ὅτωσ χὰ ̓ οὐχότωσι ὅγα ον τσερὶ εἐμφοτίρων εἶναι 

λόγουσ' πιλομσ. κα σεθὶ ὧν Αὐγϑν μὴ ἐλορϑρόντων μέγέ 

λων ἐχαλυπον Οἱ ἰόμϑιοι ἔδνον ῃὸ δὰ τῇ οἰ “τὸ (ποῦ νου!" Ὁ: ΟΥ πῦ- 

ἜΠΗ ἡἰκδημοσ ἀΐδεος ἣν. “Ἀοὰ ᾿ ἢ» ταῦ τος ντήσειεν οἱ πἀρων ἀῤνν 

ἐδῳ ὅν προικλήματο ον οὐ προτούξεις καϑοίνσερ ὄρωτον ὍΘ 

οήϑω. Θέσίο' δέ δ!ην ὑππολμηης πα ροίσυξο’ ΝΙ γνωρί 

μὼν τίνοσ [τευτοῦ ὦ λοσοφφίαν ἰδὲ ον “7 οὐκ δὴν ἡῤ τὸ Ἀίγάν 

καθούνπερ ἐφῃ. Αν τι ϑένης" ἢ ὅχέ “σοίντος κινῶτοαν καθ᾽ Η ραῖ- 

κλφην" ἰδ ὃν γδόν, καϑοεσὲρ Μέλιοσος Φυδν ηὗ Ὁ “σῶν 

λόνηοσ ἐγαμτί ος τούς φξαισι οἰπσοφημεμδύου, Φρυνπίϊᾳ. 

δυηϑές δ: "ἢ τοι ὧν λόκον ἐλομδμέναιν τίον τοῖς δύξως: οἱ 

ον ὅ τὶ οὐ σᾶν ὃ ὃν ἢ  γυυόμδμόν ὅφιν ἢ ἀΐδιον ἐκαϑοίησερ οἱ 

λυ φασί: "τὸν μουσέϊεον Υ̓Σ ὄντα 2 αι μμκοοτηκον δναῆ ὖ 
τέ ἐ γλοόμϑμον οὔτε ἀΐδρον ὄν του τοῦστῦ ΥΣ εἰκαύ τίν! μ σδὸ “" 

"Εἰ ἢ μαὐξφεν δὺ διὰ ηὸ, κόγϑν ἐλ “αἰϑανδν. ει μϑρ δ ἦν "θὰ γ96- 

σίς πρότ Ἄμμες δ πῶν σὲ πρόβλημα ϑέσίσ: ἐπεηδὰ ἵν τοι εἰν 

πρδιιλημοίπων ηοἰοὐ 1 οἢ, “σεοὶ ὧν οὐδετέρως δ ξαίζομδρ. 

ὅτι δέ ὅν: θῖν ἐϑέσις πρόιεληλιου,δέδλον. εἀὐοίβων γν" ἐκ εἰ 
ρηρϑμων, ̓  σοὺς “πολλοῦς “Ζοὶς σοῷοι σ᾽ σέρι “τὴν θέσιν οἱ μι- 

Ωισβετεῖν,ὁ ἐπ υ ῶΝ ἑανηϊσιέπειδα ὑπέλεψίσ πές κῶυζ 

ραδοξοσ κα ϑέσίσ᾽ κὺ φᾷ δὸν σὲ νιΐν “ποέν το τοὶ “τῆς δγαλεχτεκῆσ' 
προβλήμαιτο, ϑέσεσ καλοῦ: δαφερύτω ὃ μηδὲν ὁπτώσονι 

Λεγόμϑμον:οὐ κὶ ὀγομουρ"γοεῆσοιε Ον,λόρϑμοι δεεί,λομϑῳ οὔ 



πῶς οὐὐτος οὐ λλίνει, μη ) λανϑαώνωσὶν ἡμᾶς, Τίνεσ' οὐ ΤΊυ[χα 

νουσίν Ζ σοὶ δαφοραν ἰδ δὶ πον πρόθλημά, 9 πόϊσοιμ 9ὅ 

σὶν ἐπισκοπί ον εἰπεφήσεῖ ἣν Τίς “Ἔ λόγου δεο μῆ δι μῆ ΕΘΗ 

λοΐσφωσ᾽ ἡὶ αὐαθάσὺ οἱ μϑῷ δ» ἀ ἀποροῦμτ' πότερον δέ; Ῥυῦϑε 

ἧς τιμάν "οἷ Ῥνσ γλνεῖσ ἀηραπάν ̓  σ, ὁ κολούσφνσίον Τοῦν' Ὧν ὃ γδ- 

ΤᾺΝ ἦχι λυκη δὶ αλαϑή σιν δὲδᾳ ὦ ων σίμϑευσ, ἡ  ἀηῤῥάξιν, 

Σ ὃ ὧν λέδιν γέρρων" τοῦ ΓΝ ΣΣ ἐλ ὁ ἀπο ρίανντῶ λπηλείω ἢ κατοὶ 

γυμνασήκην" Διωρις μ΄ δου γὴ διελέ δα γέσοι ἤ λόγ᾽ 

ἐδῳ ΟῚ ΤΟΝ ξεγνὸ μ ἀκσατώγ: ηὸ, συλλο γεομ ΤΑ 

συλλογάαμδ' ΑΜ ἐσέ σθην ἐρατοι πρότερον: ἐπουγορτῇ δι ἡ ἀπὸ ΟΣ 

καϑύκουσος ἐπὲ το καϑόλν ̓ἰφοδις οἱ δ εἰ ̓βτίυυμερνύτῆς ὁ ̓ 

ἐπισοέμδρκ ρα τιρυσ, Ν ἦν [ο χος,νὺ ὅ δνξεν οὐ πεσοίμϑβ σερὶ 
“καςον ἀἀρίσσο: ἀξεθὲμ ζὐπαρώγα πιϑανωτίρα ὃ σαιφεσέρα 

ΠΥ κα τος τὴν αὐαθησίν Πωριμω τέρα, ΘᾺ γῖσ “πολοῖς κοι : 

0 δὲ συλλογιαμέ “Πα σγκώτερος νὴπρ᾽ Σ ἀὐτέλογεκ ὁ Κι ἢ 

εἔσεροσ: Τὰ ὅν ϑβόεσερι ὦ ὠντέοι ἱλόηρι Δ ὁδῶν καϑούτσερ 

ἔμηροιϑεν θέρντνι, δεμρήδθωοτοι ϑδρ νοι δ ὧν δὐηρρήσομϑῳ 

τ βυλνογεαμε πεσίπαραιὶ ὃν ἣν ιν προτοέσεὶς λει “δαύτεῤν 

ἢ, ηὐ ρσοιχῶσ ἐκασον λέ τὐ)δούα ει διελῶν ῬΙΤΝ ἡ χοξο διε, 

φορεῖς μῷ "τότοορνν δὲ αὶ σοο μοί αὶ σε ψισ τη δὲ ἐ Τότ “ἢ 
ἼᾺ πὶ Ῥία Ω »προτοίσεὶς. ὅξη καϑύκοισον οὐδ’ γρίῆ σούς 

πρότοισίν' οἷον δὴ αὐ φεηόν 87 καλον"ηη ἡδ ὴ Ἶ συμφε 

ἄμε (Δδγ; διαρέρᾳ αὐοθησίς ἐ ἐπισή μησυτῷ “ταν ἣν ἐππόρνῳ 

ΛΟΝΤΙ, διμυοεηὸν εἶν οὐ; πρίλιν λαρενν.“γὴν δὲ ἀδυύουηον. "ἡ ὅτι 

Μοίως ἐμ ὑγεᾷν πὸ δ ἑτείαν, (Δ κα εἰ σέ κορ πρὸς Μεξίαν έ 

ς λέμϑῳ πρωτῆ προτασίς, εἰπὸ Ἰρ)λαχῶσ λέσομδῥων' Π μἷ 

δαυτέ ρα, ἀξ τ' Ῥ δικφορων. ἰδὲ χρίτη, ἀπϑῆϑ ἐν (ων τοῖς δὰ 

οὖν προτούσεῖς ἐκ μείω τέορ ὁ οσοιγώς δηωρίαϑη “τον : προτοίσίν 

᾿ τῶ “σϑέντων δύζασ προχφριζομδρομ Ἢ τος ὟΝ πλείσων.᾿ 

τοῖς “Νὴ σφε μ'μοῖ; γοὐχων ἢ πάντων." 59 πλείςων δὰ γνω 



οεμωτοΐ των. ἢ μοὺς τοὺς ἔγοινχέοις τοῖς φονομδῥαις κουτοὶ ἀν 

τίφα σιν καϑοξησέο ὁ ρή) πρότερον. ήσέμον ὁ τριδινουὺ 

τοὺς ἐγ τῷ ἐίε κέν μ᾽ μονοντοὶς ὃ σοι’ ἐνδύξα:, κἐλλεῖ φυτσ 

ὁμοίαις ταύ τούς οἷ ον ὅτι "ἢ ἐναν τέων καὶ οὐὐστὴ αὐοϑησίς. (ὃ 

δὰ ̓ ὑπισήμν: " χ, ἐρώμδῳ εἰστδις χό μϑμοί τὸ ἐπ ἐϊο σέμ- 
"πὸν τίσ' μοῦ ὺ μοῦ ἐπὶ ἄϑλων αὐῤάθάσὶ αὐ σουν ἣν. "οἰκο μδῳ 

-» εἰστδα χόμϑροι ἐπεούίε. ὑκπσέλιγοντ' ̓ τοὐϊδυόμαϑ "ἡὐημώ 

μαϑο, ὡὠσευτωσιό μοί ὡς δὲ ποὺ ἐπὶ 3 αὐγων εἴτι ὅσαι ἐπὶ “ποῦν 

τῶν ἢ ἢ πλόσῶν Φαίνεται, Δηπρέον ὡσ' αὐ χην Υ οἰκό- 

σοῖν ϑέσίν: Τιϑέασε καὶ οἱ μή , σευρορεντιί ἐπί Ζέμος ὐ χότως: 

ἐκλέγάμ δὲ χρή μη ἡ ἐἰε δα πέρα με Λόγφν» πὲς δὲ δδα, 

λραφεὶσ ποι ἐδ" περὶ ἑπκοΐσον γυύυς ὑποτιϑέντ' χοθῖσ, οἱ 

ον “πέρ ἀτοθῇ ἢ πσέρι ζων. Δ πιοὶ ἄλριθου πῶντ' ̓αῤξαμϑρα 
δεη Το τίει. ̓Παρασημοόνεϑα, δὲ νιοῖς τοῦσ' ἑκάρων δύβα:: 
οἱ ον ὅτ ἐμτούδυκλῆσ τέῆα ροί φησὶ Ὁ ἢ3 σῷ μεύτων οϑι χέϊα 

εἰν ον θείε ὃν ἄν-τισ' ηὸ ὑποίϊνοσ ἀρημδῥον ὄνδοξγ. ὅξε δὲ ως 

Τύπῳ τέ ριλεεβειν ΑΝ προτούσφων νὴ ΤῊ προῦα Ἄρ ας μέρα 

Ῥία. εὐέ μα ἿΣ ἡϑηκρὸ προτοίσεισιι θἰσίν, οὐ δᾷ φυσέμοίν .οὐόξὲ "λογά 

ΝΝ οὖν οό Ῥιοιω τοίειοὶ οΥ γόχέρον διέ τ “γηνκισί μάλ 

9} ΤΣ ὴ ̓- νόμοις, ἐείνδγοιφωμι σί' λοσμοὼ ὃ δὴ 

γότερον Ἶ ἐναντέων , ἜΣ ἐπερήμο, ἢ οὗ" »ιΦυσμοὺ δὲ πότε 

φον ο κόομὸ, εἰ σῷ ἡ ρθτόἐδὴ ως 2 ἃ τὸ προβλύματορν προ δ 

Κρερτεν ΤῈ Πἢ προφρημδῥων, δριημῷ μ᾿ ἐκ μἰπετίο ρέηρδο ήοω “πε 

θὲ οὐ τ "ἭΝ ᾿ ὁ διὰ τῆς ἐ ποτῷ γῖὲς στυυηθεία, πέτρα τέον Νωρί 

ὃψ ἑκάςσην οὐ, κατώ τοὶ ὁ προφρερμδῥα πο ριιδείζμιουτο ἐπ 
σ᾿κοτοιίν τοῦσ'- Τ'ρὸς μϑ ὃ ον Οιλοσοφίαν κατολήθφαν “σερὶ 

οὐ ΡΝ πραιμαΤατέον δδα Λακπγκῶς δὲ »πρὸς δύξαμιληπτέον 

δὲ ὃ γῇ μά Αισοεμκοιθό λῦ ποίοξ τοῖς προτοσεις, κοὐ “Τὴν μΐοια, 

πολλάς ποιυτέον.οἷ οὕ ὁτή Τὴ ̓αὐτικάμλῥων ἡ καὶ οὐχ ἐπεςῇ 

μι "εἶ ϑὺ τι ἢ ἐνωνγήων" "ἡ ὅ 7) Ἢ πρός τρηὸν οὐὐηὸν δὲ Ῥόπλρι. 



πιύτος “ποέλὶ διαιρετέον, ἕως δὴ ἐνδίχηι ὑο: οἷον 07) 

οὐγοεθῦ (Δι κοικῦνη λίνκῦ δι μέλοι (Δα υχ Αϑυρμί μοίως ἃ 

ἐτοὶ δῇ οὐγωμεσεοί μϑ ὃ ὅν προτοί σὰν, ων ὰ : τοὶ προφρημδόα: 

Το σὲ “αόσοι χυς, προιγιμοκϊλυ πύον μὴ μῦνον ὅσοι Λέτετοῦ κοϑθε- 

τῦφον Ἡρόπποι εὐλαὶ ἕ "οὐδ Λόγου; οὐ τς πετρουτίον οἰσγοσν 

δύνα οἦον μι μόνον 51) εἰλριϑὸν (ιαϑύτι ῥὸν μῳ πρότοι λέ- 

γ{} δὴ χοϑοστίῥη Ὁ οἰνεἤρία, Μεκτίκον δὲ ἃ ᾿ὑγη4ν καϑύσεβ, 

εὐ λλὺστε Ἡρὼ χρῇ μὴῳ τῳ! αὐτο "ποιοί τένα εἶνα, πὸ σὲ “γῳ “ποι 

»τιῤεοί ἼΙΝυΣ: κο ὁπῷ “ποιοὶ οὐ τοί εν α ἀναενισοιύτως δὶ τ 

ἐπὶ ἄλλων. πούτερον δὲ “πολλοιγῶσ ἢ μονα ῶς χῷ ἐδ λέ 

γί), διεοὶ βδεϑεορρατίον. Πρώ ον ὑδὼ ἐπὲ τῆ ἐναν" σκο 

“πεῖν εἰπτολλοιγῶς λέγῶ.. οἷν τε τῷ ἐἰδῳ ἐεΐν τε πο τῷ ὀνόμω 

ΧΙ τα υδονε προς μθυσ οι ἢ σ΄ ὀμόμοισίν ἐπυραεννεδν 

“ὐ οξώ ἐμῶν μδῳ ἐμαμτόέον η μεαρυ ἐν ὄγκῳ σὲ ηὸ ἐμβλὺ . 

φὐλανᾷ ὅν 97 ηὁ ἐγανχέον Τῷ ὭΣΩ Ῥρλλωχ ΧΙ, εἰδὲ γὕο, 

"νὰ ηδόξυ. (εαϑε ει ἔπει σουπχων ὑτερορ ἔσο; η, ὀναυν τος: 

οὔ ὺ ηδ οὐὐηὸ δόδ ζ ἐγθῶ 73 ἀμβ εἰ ὰ μ ἱξοερεί ἐν αν ον" ἐκασ 
ρῷῳ ὃ ηὸ ὀξὰ ἐ ἐναντίον. Το λιν τῷ βαρέ; ἐνῴων! μδῷ ἐνευ νέον 

ηὉ ὀξυ ὍΝ ὀΐκῳ σὲ Ρ κοῦφον ὡστε “πολλὰ χὺὶ ὄαρυ λέγη. 

ἐπε:δ νὴ πὸ ἐνανγίονιό μοι ὡς δὲν) α τῷ ἢ ἰεω κῷ: τῷ μδρ ἐπὶ 

"75) ζωου, αὐοφονιτῷ δὲ ἐ ἐπι “ΤΗσ' οἱ κίασ' τὺ ΠΣ ΙΣ ὥφτι ̓  

μαύνυμου ηὐ ἔκο Αὸν. ἐπὲνίων δὲ ποῖο' μδῳ ὀνό μεισὶμ οὐδα- 
μῶς δεωφων τῷ ῦ δὲ εἶδα χειποέδηλοσ ὦ ἐν οὐὐσπχοῖς ὀὐϑέωσ ἦσθα 

Φοραίὔϑεν οἷ ομ ἐσπὲ πῶ λυχ "οὴ “7 μέ Λα ων ν᾿, ΛΜ 
κη "νὰ μέλανα λέγῆο μοί (ἡ σ΄ ὃ "ἡ ηὃ χώμα: “χο σ᾽ μδῳ οὗν ὃ 

γομα δὲν δὲν διαφων ἐπ τῷ δὲ ἐδ καυπούδνι νος ὦ Ψ αὐτοῖς Ἢ 
ϑέωσ' ἡδγαιεβοραν Ὁ Ὁ ὁ ὁμοίωσ'ην, τιχεώ μια. Δινκὸν λέκγυτος 

ἜΣ Ἰφωνν. δῇ λον δὲ Τυζ γον δορὶ Τίς, αὐαθήσιωσ ἢ » οὐ 
ὟΝ τῷ ἐ εἰ δά ἡ αὐτῇ αὐαθησὶς.η" δὲ Λινχον ηὃ ἐφ τίσ φωνῆς 

ῖ.9 ΟΣ Τὰ » 52 7 3 
᾿οῖρ αὖ 10) χε μου το ς,οὐ ΤῊ οὐ ΤῊ ον6 491: σεὶ Κι οἰ μορμδρείλλα 



ὦ ρα “Ωὦ δῤκομ ὃ ὁμιοίωσ' ϑιηὸ ὀξὴ δι οὐμαε λα ἐν χυ μὶ 

Ἰοῦ ἐν ὑγίκοιο. οὐλλεῖ μϑῳ οὐ .ηὃ σὲ εἰυσειἐσὲ Υ» τουΐ τον 

δγαικφωνέ! σοῖς ὀνό μιουσ' ὁ τὸ που Ἢ οὐχ πὶ ὁ ἐναμτίων. ἄμ, 
ρ»λὺ Υ̓ν "ἡ γὸ ἐμεεν “Τίον ἑκατέρῳ: ἔσι ἐτῷ μϑυ ϑξέσε το 
μὰν Τέονν τ δὰ πλώς μησὲν. Ὡν ἽΝ ἢ μδρ εὐ τὸ 75) “σὴν 4ν ἡ ἘΣ 

ΠῚ οἱ, 718 “γγῦ δυλίᾷν δλυσξη ἐναν χῥον. τῆ δαὶ τ ϑεω ρόν “Τί 

ἡδγοιμεῖβοσ τῇ πλινρᾷ ἐσύ μρμεῖος οὐδὲν ὥςτε λέον αὶ 

ἡ ῥονη »Δε : γῇ) ἡ εν τῷ 6 - ἰκαποῦ δγάνοι εν Φιλέν, τ μεσ! ἐρεῖν 

Τίον. ,πῷ σὲ κατοὶ Τὴν στο μευ τέκν ἐνέργφαν, οὐδεν. δόλον οὖν 

ὑγῥηὺ ᾧ λέν δ μώμυ μον. ἔτι τοὺ ἐπὶ δ ὐεὲ μέσον, εἰτών 

μϑῤυξέ τι ἐμαὶ μέσον ἢ μι μησὲν ἀεὶ οὐμιαδοῖν μϑρ δ. μη ταν ἑ 

ηὃν σὲ. οἱ ον Δέκϑ νὴ μέλιανοσ, ὀνχεού μοι σί μϑῷ, τὸ φανὲν - 

Φωνμ δὲ, ὀδενηὶ εἰερα πὸ σομφον. καϑοῤτσέρ τινές φοι σι μὰν 

Φὲὴν φωνὴν ὟΣ μέσομ εἰναν ὡςϑὲ μῶνυμον ὦ ὁ λβνκογι μοι ως 

δὲ διὸ μέλαν! ἔτι εἰ  μδῳ πλείω το οἰνοὶ μέσον, δ 9 
ἐν. ἰκοϑοίτσερ ἐπὶ τῷ ιυκοῦ "οὖν τ “λωνοσ ἐσπὲ μῳ ὴ ΔΝ χω 
μείπωμ, »λλὰ τοὶ εὲν ες. μέσον" ἐσ σὲ «τῆς φωνῆς ἐν ηὸ ὁ σομῷβ: 

Ποεΐλιν ἐπὶ 72 (κευτεῖν τέ Ὁ εἰσίν δὐτιίεφμδρν σ΄ κοὐ ΤΕΊν εἰπσλε 

ὀγαχ λέ. εἰν ηοῦ τὺ πρλεονοεχῶς έγετο, τοὺ η5 πουΊῳ 

οὖν Τέκεὶ ̓μλιυσλοοναιχῶς ἐνθήσεϊ, ὀδ τὺ μὴ ιλέπ' ̓πλενα 

λόγε ἐν κα Μη μὴ ̓ἔχῳν ὄψιν, ( ὑτέρον ὃ ηὸ μὴ ἐνερίθν ἼΝ [ὁ 4 ϑ 

5 ) οὕ το σλεογοι χῦ, νι Δ ὸβ,μέπειν ταλθονευχθσ κέ 

ρει ὁ ηὸ οὶ “ λέπειν δ χένεεί σώτοι τέοΐον τῷ 

μἣῳ μι 1 χήν ὀψινοδέχφν. “τῷ ἢ δὲ μὰ ἐνρίάν τῇ δ 4, τὸ ἐμ εν: 

ἔτι ἐπὲ κατοῦ σέ ρεσὶν ποῦν ἐ ξέν Λεεομϑρὼμ Τρ ὁ ώφο ̓ ν 

εἰ ἢ» ϑυύχερον “ρλεον οι λέεί), ῶ τὸ λοι θυ. ΟἿ οΥ εἰηὺ αὐ ϑοίνε 

ὅτω “πλέ ὑναχῷ λέτεπα: κου τοί τῇ “τὴν ψν χῆν νὴ μ ηὸ σώ μαι, κοὐ 
ἡ οἰνοθΘΆηο μα εὔνουν ὑπλιεοναιχῦς ῤηϑήσί! κα ποξχυτην ψυχὴ 

οὐ πούτοῦ ηὃ σῷ μοι, ὅτι δὲ κατε σέρησιν δ τξιν εἰν τέ κεῖ) τος 

Ἴ λέηομϑμα, δῆλον ἐπε πέφυκεν ἑκατέραν “δ αὐοϑήσε 



ἀχν το ἐ ζῶα, νοὺ κατοὶ "τὴν Ὑυχν "ὦ κατοὶ "γ σῷ μα: 

ἐτὴ δ οἱ [ἢ “πτωσίων ἐπεσ-κεπτίον κεἰ δ ηὐ δυκαόως πλεονοιλὸ 

λέγετον νὼ ηὃ δέίκομου ταλέονουλῦ ἐνθησί. καϑύκούσερον κα 

ων δϑκαωμ᾽ ἣν δέκα γε ον εἰπὸ δικαίως λέγ, ηδ, τί καί τοὶ 

τὴν ζουῦ ΤΩ γνώ μῶν κοὲν οἱἹ" "ἡ ηὃ ὡς ἢ θμὶ ὡς νὴ) ηὺ δήκαμον: 

σού τως δὲ δε τὸ ὑγοάνον λέ. γι οὐ Πεΐεις ΩΣ δ, 

Φυλακτιν ε"δὸ δή μιαιν τάχ, (Δ. ὑγοφδο,; γριητηξϑ, ἢ "Ἢ φυλα 

χε, ἡ σημιον ΤΊ κῶς θμθησυτοειδ ὁ μοίωσ᾽ δὲ κοὺ ἐσπὶ "ΝΥ ἐς Ἃ 

ων, “τρῶν οὐὐηὸ “σλέονειτ. ύγητο, (αὶ ἡ“ πτῶσὶς ἡ απουϑηου 
᾿δλοναχύς ῥ ϑήσυτοι, ον εἰ πτῷ σέσ' Μοῦ οὐὐης Σκοπεῖν ᾿ 
"ἡ “ρὲ γνύη ἢ κα τοῦ ἡδυω ομά χα τη γθ ρΙων, ἐταντοί ξεῖν ἐπὶ 

ποόντωμ εἶ)» μὴ τοὺν τοῦ δαλομ, »τιὸ μώνυμον "ὁ λέγϑμϑμομ: 

οἷον ηὸ οὐγριϑὸν, δ ἰδέσμουτι Αἱ αὸτριστροον Ἵ 1 σον ς" ΤῊ 

γι} σὲ ηὸ ποιητήκον υἱέ ἐπ} σὲ γυχύς. ηὸ προ εἰ οἱ οἷον σῷ 

ἔξ βονεῖς ἢ  ἀῤφρείαιν,; ἡ ̓ δικαίαν: μοί ως γέ ἐπὶ ἀνδυ. νέο λθυ 

δὲ ηὐ “ποτὲ “οἱ ον ῃὸ ἐντῷ κοέρῷῳ Ρ ἰγριϑον. ἀγιϑον: » Δέγετοε 

ηὃ ἐνπῷ καιρῷ πολλάκις δριὺ πυσῦνιοὶ οΥ ηὗ ἐσ} 1 μεβίν. 

λέγε) » ποἷῇ ηὸ μέηρίοι αἰπεϑὸν ὡς τ ἡμώμυμδιὸ οἰτοεϑ'. ὡ- 

στυν Ἐν δ(Δ χὐ λδυκὶ. , ἐπὶ σωματ “ἰ αώμια: ἐπὶ λφωνῆσ ηὸ ὙΠ 

Ἰϑογ: πὸ ραυπρλυσίωσ δ (Δ οὐ ὀξὺ οὐκ ὡσον Ἐν ἐσπὶ πανάν Τγὃ οὐ 
ηἢ δέ “κε δ δ. (ων! μ᾿ ὴ ὀξέϊ. ΓᾺῚ τοῦ γνΕὶ ἡαυκουθοῤτσερ Φασὶνο οἶκα 

τᾶ ριθι ἀριμονίκοι "τῶ νία.λυξᾶρω ἡ ἡ ἐλάασων ὀρθήν μοί λα 

φαε, " ἱ ὀξυλφύιοσ, σίμ πεῖν δὲ ποὺ το γέ δῆυ ὑ τ ηὸ αὐτὰ 

ὄνομα, εἰ ἰ ἐπέραιος μὴ ὑποῤγληλα οἷ, ἦν ὄνος Ῥ τί ὑωώον οἷ ηὸ 

σκῖνοσ' ἀσέροσ δὲ ὁκατοὶ ῥυϊομα λόγος οὐ “Ωὃ ἐϑρδ ζῶον, 

δηρῖον 77) Ὑ φηθήσυταινγὰ δὲ σίεμοσ,» εὐηοῖόν τί ἐὰν δ 'ποίλληλει. 

χοὶ  γϑόη κ ἡ δἰ αἱ ἀναικτοόῖον ἑτέρυσ »υς Λύγϑυ: θῖνα: .Οἱ ον το 

Χο ρακος ηὸ ζώου ψοΣ ῥηὗ δρνέον γλύος ΠῚ γε οτοῦ ὅμ λέγω 

τὸν κόρροκα ὀριτον εἶναι, Ἄ ζωον γρεόν Τί Φαμὰῳ εἶν! ουὐηὸν: 

ὡςιἀμφότιρωτα γλύη σερὶ οὐ 7 κιαστῃ το οέϊ τονρ μοί ως ὃ 



πρὸ ὕτρν ἐῶοι πτηνδνδίσποιυγὸ κόραίεα εγώμϑῳ ὄρνεον ἔυῦ 

ηὸν Φαμὸῳ εν 7 ἢ ὅτως διω ἀμφότεραι τοὶ γγόν καπτα ο ρέν ἐ 

κα τοῦ 75 κόραποσιμὴ ἡ λόγος οὐὐ ΤΥ. ἐπὶ δὲ ΠΝ μὴ υἱ ποέλλη 
λοι ϑυυών, ἦσυμραύνᾳ ΤΣ .ὅ:ε δῦ ὅτριν σ ἘΜ οσ᾽ Αέγωγνν, 

ὅωδον λέγϑμϑῳ: ὄϑθτωμ ἴώων, σας. Σκοπεῖν δὲ μὴ μόν 

ἐπὶ »ῦ ἡ προχκάρδρου εἰ εἰ ἐπέρα τα γύη (Δ μη ἱπσοίλλη λα, ἀλ 
κὰ "ὦ ἐπὶ ( ἐναντίου. 59 ΠΡ ηὃ ἐγανχζον ρλλαλῷσ λέεέ, 

δόλον 0 γ, " ηὗ προκώμϑρον: Χρήσέμον δὲ (Δ ηὐ ληὺ ἐσὲ γὸν δρι 

ὄμι ᾿ ἐπεδλέτἪ οὃν ἐκ 1 σευ τιϑύμδῴεπνόμϑι; οἷον Λυχοῦ σώ 

μοκηοτ ἃ λληκς φων ̓ἐφοαορυμδῥν ΝἼ δι δίσ, τὸν αὐ δ δέ λό 

γὴν λεπεῶ».- 15. δὲ ἦσυμβαήνφ ἐπα ΑΝ ὁ μων μζ οἷον ἐπὶ 

ὟΝ ν εἰρυμθῴων μδρ ἾΣ: ἐ συ σώ μιο γοιόγδε χούμα ς- 

αονοὺ δὲ Φωνϑῃ Νήκοοσιοῤφαιριϑίνηος ἐν ΤΣ σι μιᾶηοῦ δι "ΤΗσ' 

Φωνὴ δ ταυηὸν ἐν ἑκατέρῳ ηὸ λφρέμθρλ ἐδ δέγε, ἐϊπσέρ συ- 
γώνυ μου ̓  Ὁ λκιὶ ηδ ἰφϊκαπίρου λελϑιμένον Εἰνοῦν τούψηδν:» 

"πολλέκισ ὃ Ὕ ἐν αὐ γοίς ὴ λόγοις λεινϑείνᾳ Ὑρρυδ δ λοι 

ἢ δμώνω μον: δὺο ἮΝ ἐπὶ ἦ οὸν Ἀδηὸν σκεπτέον, οἷομ δύ Τὶς ηὃ δῊ 

μιν Τοῦ δα ηὸ γριητέν, ὑ[εέοὸς ηὐ ὁ συμφέρον χοντρὸ: ἑααα 

Φ» Εἶν δ ὧκ ὠποσουτύοροὐλλξ σισ'καπτίον. α) Ἰὸ συ μέ δῷς 

καϑύκοζσερον ἄρης (ὁ δον εἰγρὸ μδρ τῷ ἌΨΝ εἰν στε ρὲ 

ἐν ὑτεί ἂν Ἱὸ 5 τῳ τοιοῦτον ἐἶγοω οἱ τον σή μαέν' ἧριο τὴς Η ἰἕξεν 

Ὲ Χ7: μὴ συμβλητοῖ κατ ἢ μάᾶλιλνὴδ ο λοι (ων διλιηκη Φωνὴ Ὕ 

Λόνκ, ἑμάτλ ὄξυς λϑμος: Ὰ ὀξέα Φωμν»τοΐτο, ἡ» )οὐ-- 

μοίωσ λέγε λαϊειὴ ὀξέα ς ὕχε μάλον ϑυίτερον ὡσϑδμώ- 

γύμμον ηὸ ξν νὴ ηὐ Αἰνχὶ εηὸ ὧν σιωώνυμὰ πρὸν σύυμιελιτον: 

ἢ ὑήρ ὁμοίως φυϑθήσί) ῃ μαλλόνθα τερον: ἔπ σὲ ἐΤέρο 

γυ μὴ υπούλληλαι τι το μϑῇ᾽ ἐτεῤ' πῷ ἐϊδι4 καὶ αὐδγαςο- 

ῥα οἱ οΥ ζών Δ ὑπιρέμ ὥς ὸ γύτων αὐδγαφοραὶ Ὁ ἈΟ 

σχεῖν εἰ τοῦ τὸ "ὃ αὐγὸόψομα, ὑτέβῦ "ἡ μὴ , ὑπούλλινλαδγους 

Φοραΐ εἰσῥννοῖομ ηδόϑυ, φωνῆσ (ὦ ὄϊι' φεαφέρφα ἡ Φωνὴ φω 



νῇς. 7 ὁ ̓ξξαδνανκὁ μοίως δὲ φιῦβεος ὄπιν; ὥςτε ὁ μώνυμομ 

ὀξὺ ̓ἑτέρωμ Υ̓Σ δῶν ὟΝ ἐχύπόλληλα διακβοραλεὶσι: 

Παύλιν εἰ οὐ Ὁ ἤὐπ ηδ οἰ )ηὸ ὀνο μος ἔχέραν οἱ ἐ διοιφο ρα εὐίον 

χώμαε Ῥύτι ἐπὶ τ σωμοίτων ΓΥΡΙ ἐγ ρὴς μελέσί: ἽΣ μι τ 

ἐπὶ Ὁ σω μοΐτ᾽, δα ρυτης, δ συ κοι τι δαψεωφοτο δέι 

ΜΕ, τ λαλούται διαῷο ρα ὥςτε ῦ ̓ μώνυμΝ ηὐλνάμα δᾳ Νὴ 

οὐ Ἢ οἰδοιύ τοῦ ; δυο φοφοῖν ἔτι ἐπε ηἡ ἔἰσος αὶ δενοτ δέ δέοι 

φορᾶ, σκοπενν αὐ σοῦ ουὺ ηὸ δνο μια εἰ ηὸ μ τἀδόν᾽ ΕΣ εὐ ὃ, δι 

σφῷο ροὼν δι γολληὰ νδιῖ ἐσππὲ ̓Ἰσώμα τ᾽, εἰσοε χιώμια τ ὁ ϑδίοσι 

ΤΗΣ ἘΑΡΙΕ δυαφο βού διαφέρᾳ »» Φων» φωνῆς “τῷ ἜΛΥ ΤΥ δ. 

Περὶ αὶ (ἦν ἤξηρλλαιχῷ, διαὶ μύτ Ὁ ομ 1 σπκεπτέονντοῖς σὲ δια 

φοραῖς ὀγουτὶ δα βύισι "πῇ 'αόμ λαϑεωρητέον δ χήνα ὅνα 

Φί ρᾳδυκομοσειύη δῤερί ας: Δ Φρόνησ' σφ ροσυρύης: τοὺ το ὸὲ 

α πρόντο ἐπ 1 αὐτὰ γ»ύνει τίς ἀφυτήσ' ") ο οὐδ ρος αἴ, 

53 μὴ γλὺ λίαν διέρηκοτ, (οἷον Τίνι διαιφὲρά οὐ 49} σ᾽ ἐππ 

σή μ- ἐπὶ δ τ πολὺ δυεστκοττ ηκουπούσοι οὶ παντί τ 

φοραὶ. Τὴν: λδιιοιν Τῆτος σκεπτέον ἐπέτε ἢ ἐν ἐπί γίνε 

᾿" κοὐούπεροι πῇ σε ρόντ, ὅσων αἷρρ πρὸς αἶνο" οἱ ον ὡς ἐππ:- 

ρήμι πρὶ ἐπίφητ ᾿πιαίϑεσὶ πρὶ οὐ 9 ΤΟ διὼς ἐσεῤ δν ἐπέ 

ψῷ πονὶ ὅτ ἡ“ τλοόρ ἐνγαίῳ ὁδως ὀψὲ ον ὀφθαλμῷ, νῦς ὧν την 

Δ, αἡ ὧν πελήνε ὀνϑολοίἣν νένεμέα ἐν ἀξ, ἑκαάτερὶὰ ῥήσυχία: 

μιαλιςοςὃ ἐντὶ τρλὺ δὺῥεςῶσί [υμνάζε 7 ΩΝ φαλρἐ ἐπὶ τβ λοι 

δυγησάμμεϑαι Ἰαὶὃ μοιασιωνορᾷν: Σκεπτίον ὃ (ταὶ ἐν τῷ αὖ 

πῷ Ρ γυυφόυτοι, ἐντὶ ἅζπαοῦ ὑποέρχῃ ἀν δ Σὰ λῤῷ' δι ἡ σπσσῶν δι 

κυνδὴὶ ὸ ὑποίρλχᾳ τὶ αὐ ταυτὶ τού τη ὃ μοι οἷ Χρίσι μὶ δ 

ἐι ὁ γεσοιχι λέ) ἐπήσ'κἐφϑο, προε τὸ σοιφετιμοζλλλ κ δόρυ τς εἰ 

διείη πὐτίϑεσὶ ἐμφανεϑέντ' 1Ζ 'ποσοιχ᾿ Λέγί)υὺ "ἡ πρ᾿ ̓ηὐγάνε 

δϑοφικα τοῦ τὸ τὸ πρᾶμα ουμὴ πρὸς, ηοὔνομια τὸ συλλογίομ. 

ἐἰδιάλε δὀνηοε Ἡρ σοι χῷ λέγέτοι, . ἐν δόλα τοῦ μὴ ἐπὶ ἡρυνηὸν γον 

ἕ΄-τί κἐτρκρινομδρὶ (Δ ον ἐ ἐρωτῶν το φέῤ Τ ̓ δηκνοιαν ἐμιφαν! 

σ 
ἴω 



ιϑέρτοσ δὲ πρσρα χὰ Λέγετοῦροος ἐπέ τιφέρωι τίϑησι, τ λοῖον 
δ φαόνοι ῶσ Ο ὙΡΩΤΚΕ Εἰ μὴ πρὸσὕρηὸν λόγον γρίοι "7: 

Χρήσίμ δ ἃ λπρ 9ῖ ηὸ μὲ πρεραλυγεϑῆμ᾽" “δι πρὶ ηὸ πρραλοτ 
σοι ϑοιφ" εἰσό τὰς »» ποσαιχ λέγ, ἦμη ποιρουλογεδῶμδῳ, ἀλ 

λῷ ἰδώσομϑῳ ἐ ἐὰν μὴ πρθρταντὸ Ἐλότν ποτ. ο ἐρωδιοῦ 

1οῖ τί ἐρωτώμτε: ἐδυυγησὺ μεϑον πτθέ ρουλο τέ σοιιϑωφ, αν μὴ ΜῊ» 
γένῃ εἰσῆος ὁ 9 οἰἶππον ρινόμϑῳ ὑπὸ σοι λὸ λέγ. τοῦτο δὲ οὐκὲπ 

“ππούν ἢ εἰεὶ δυατ. αἶρταν ἡ Ἢ “πολλοιλῶσ Λα εγϑρλύων, τοῦ ἐν 

εἰ ΛΗΘΆ πὸ ὃ ψυδῷ, ὅπ δὲ οὐκοϊ κέϊοσ' ὁῬοπποσ δτ' τ αλείε 

τὐνοῖιδγο “αν λιν, Μλαιειτίον τ ἡ δ ιαλεκτεὶ ηὃ πσοέουσχο 

ηὸ προφοὔνομαδιο μέγεϑιωρὶ ἐδὲν μὴ αὔγως ὀξαδυυγουτῆ πί 

θὲ "72 προίκφμϑμου δια Λάγεθϑος: πα δ δερέβο ρα, 

ἐρᾶν: πξοςτέ τί συλλογίομῖν τῇς περί ταν: δι ὑτέρσ' δι π᾿ 
ηὃ Πωρίζᾳν τεῦξεν εἰς οεσονεῦ τ μ ἂν πρὸς πὸ συϑὰοσμς τί 

(517... ἐ ταῦ οι πέρ χαησέμον, δα ον ρόνεσ' κὶ διειφοράν 

τ Ἢ προκάμῆ ὁ σσπσοιον ν υδεδφγότεν ἐσὺ μευϑα ἢ δ αὶ ταῦτ. Ἢρ 

ὑπὸ γνωρίζν τέ ϑεε, διο “τέ τΊδωον τ “ἐσ ἐκοείσουλότον “ἢ 7 “ΠΤ 

οὐ ἐκασον οἰ κείαισ' δεοιεο ῥ᾽ ῥ᾽ γωρίζαν εἰωϑαμϑρ: Ηϑ τοῦ ὃ 

μοι ϑεωοία γαήσέμιος πρὸ σχΊ τοὶ ὑπσρείι τηίκουσ' λό γϑυ:, 

"οὐ προσ »ὺς ὁξ υποϑὲ τ συλλο γιημουσ,μοὰ προσ τῆν εξ 

“ποσοσίν Ῥ᾽ῇ ὁ ὀρμσμκῶμ" ἄρος μϑῳ οὖμ τοὺς ἐπαικτιίεουσ λό 

29 υσ: διό χά ἽΗ ἢ ἐκ αϑέίεα τα 1] ; ΟἿΣ ὁμοίων ὑπιόλορ γῇ, Ὁ 

κοϑά Δ οἰθιονμδν ἐπίγήν. οὐ Ὁ ἐ δᾳᾷ δέον ὅν ἐποέγήν, μ᾽ 

εἰσύτεοσ' τοῦ ὅμοια: πρὸς δὲ πουσ' δῇ ὑπτοϑέσειωσ συγιο- 

πεοῦσ, διι6 Τί ἰνολξὸν ὅξήν͵ ,ὥςποτεέφἴνοσ' ὁμοίων ἐχᾳ. 

οἵντωσ' ποὺ ἐ-πὸ “«Π Λοι-πῶν- ὥςτε πρόσὺ, Τὶ δ ν᾽ οὐδ ὑὑπο- 

ἐμ διαλέγεῶ", ηροδνομο Ἀογησὺ μεϑο, ὥφποτε ἐπὶ δύ 

τῶν ἐλᾷ, οἵνηγω σ' οι ἐππὶ “Τῷ προίκφμϑψου ἔχιν. διεξαν τίς 9 ὃ ἐκ 

νοο γὸ πρὸ ἱείμϑμον ὁξ ὑγρϑέσεωσ δεδά ῥ τσ ἐσὺ μέϑου υ 

“ποϑέμϑινοι κα κὶὶ ὥςφποτί ἐπὶ σρύ των ἔχ, οὗνεν δι 45} 1 προχ 



μϑμου ἐχάν, “τὴν εἐπύδάξιν πσέγρί μεθα. πρὸρ, δὴν δτο δ ρι- 

σμμων οὐηῤδοσίν δυό τέδιωνεέμϑροι σύζυο ῥᾶν Τὶ ὧν ἑκοίςω, τῶν 

ηὸν οὐκ οὐπτο ρήσομὴῳ εἰσ’ τὸ δῷ γλϑύος ὃ ρίφομθῴους οὶ ηὸ προκεί 

μδρου τιϑύγουνεὴβ » κοινοδν γὸ μοίλέσο ἐν τῳ τίσι: κα Ύη29 
ρέμϑμον, γόος ἂν εἶ. μοὶ ωσ δὲ ἃ ὁ ἐν τοῖς πολυ διερῶσὶ ΧΩ 

σόμος ΠΠ09, ἢουσ᾽ ὁ ριημάς ἡ 722 διμοι Ἐ ϑεωρίο: δ Ἂ ὁ γὶ τιινηὸν 

πολήμῃ μϑρ τ ϑορλείτῆν. μυρεμίασὲ ἐ ἣν εἰέριἑκείπερον ΓΝ " 

σὺ Χίου ποὺ 97] φῆ ὁ ἐμ ρα με: ̓  μογνεὶσ' ἐμ ἐριθιμῷ κεῖ 

Τέρον νῷ αὐ. ϑ: ὥςτε γὐ κοινὸν ἐπὶ πρέντων γλύοσ οὐγρδυδὸμ 

-ὸ ὔβομδρ ἦκ οἰλλοπρίωσ ὀρίζεϑοι. λιδὸν δὶ ποῖ οἱ  δριζό με 

μοι, ὅτωσ εἰώθασιν οἰνπτοδν δ μουν" “τήν τί Ὦ μον οίδα, ἼΣΙΝ 
εὐριθμοῦ φασὶν ὄνον, (Δ τρνογ μην οὐ ρλθν 2ρα μιμμῖς, δόλον 

οὖν 5] ἃ εἰ Εἰς ηὗ κοινὸν οὐμιφοτέρων γϑυὸς “τιϑέοισί: πρὶ ἐδὼ 

ἂν ὀριενα δυῶν ο, 'συλλογέσμοι, τοι τού ζῶν. 

οἱ δὲ ποι πρὸσ οὗσ' σρύσιμα 

πε λελόμθμα, οἵ δέ 

εἰσέν 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΩ 
ΤΟΥ ΤΩΝ 

ΤΟΠΙῚ 
ΚΩ͂Ν 



(ΟΣ φΦν- Θ ΣΤΙσΣ ὁ προῖι Λομιοέχωμ χοὶ " οἷὸ 

(δ δὰ δ Ω ν ϑὺ Μουντοῖ δὲ ἐπὶ με 7 ς.καϑόλν Ἢ ̓ς 

Ψ 07! “πῶ σοι κἡὶ δονὴ οἰλριϑὺν (Δ δ τηΥδε- 

ΟΝ ( Ε μοι, ἐδονη ἀπεϑον. ἐσὲ μέ ῥτ: ὃ οἱ ον 

Ι Ι ΟἿ, ἀβέτιν ἡδονν αἰτοεϑῦν οὶ ἤεσέε κα 

Θ δονὴ ὅκ εἰγριϑόν. ὕξ δὲ πρὸς ἀμιοβό- 

-" Ἐπ Ξ χέρα, τοῦ ἊΣ ἪΝ ἤρου λημοίχω [ς 
[ιοἱνεῖ, τοῦ καϑό λοῦ χουπρῤσηκνοι 57 κο(ἃ ὁράσικδια σήν διέ-- 
ξαντες ἿΣ ὑσεποιυ τὶ ὑ πού οχᾷ, (Δόγε τινὶ πάρχᾳ δεδᾷλο 
π᾿ ἐσύ μεϑοι ὃ μοίως δὲκοὲν Ὁ Τί ἐδερὶ ὑποέρ χε 'δάξωρμϑῳ οὐ 

δ γῇ εἱ πων τὶ ὑπο ργά, δεδῳ λό τὰς ἐσυμεϑα: πρῶτον ὯΝ περὶ 
ΤΑ καιϑύ Ἀγλῤοισκλνο σακἶν ἐντίον, διαπεὸ κοινοῖ, εἰνουτοῖ 
Τοίοίω τοῦ πρὸς το ἰκαϑό Αα,δν τὸ ἐπὶ μά φουρ' πρὸ δα ὁ μᾶλ 

ον τοὺς ϑέσεισ' χομιζάν ἐν τῷ ὑποίρχῳ ἢ μη ηοιῖσ δὲ δεν Λο 

γομδῥυσ ὀῥοισικαυοέζαν. ὕξησὲ χα Λε πτώτουγον ηὦ ὁῤτεφρέφᾳ 

τὴν οὐ τὸ “ΤΩ συμβέξηκ᾽ ηος οἰκείων ὀνομασίαν. τὸ δ» π-ήῷἃ 
μή κοϑό λυ, σὶ μόνων ὀνδέχε τοι δὰ συ μρβερηκότωμ - ἐτὼ 
μϑ Ὁ τῷ ἰσὲσ ποὺ “Τῷ ὁρῃ ποῦς “τῶ γλύουν, λοσιβκ λον τη τ 

ορέφᾳν οἷον εἰ [ὑπὸ οχέ χένί ἐξώῳ, “πε ᾧ δύσπτοσε εἰν ον, οἰνχέ-- 

ερέψαντ εὐλυϑές ὄσοζη λέγ, 67: ζ(ον πεζὸν δύποιι 5 "" 

ὁμοίως δὲ κρὺ εὐ 1 12) ἡἈδουσεεἰ ΥΥ ζώῳ ὑποέρχά τίν! εἶναν, 
φείον ὅξι: τοῦ δον τοὶ καὶ ἐπὶ σον Ὁ ἰδίου. εἰ ̓ )Ὁ ὑπέρχά τιν 

2 μμλοστίς ἢ σ' δοατι κῷ εἶν ον “ρου μιμλου την δεκτέκον ἐ 

συζ4"οὐδὲμ Ὁ του τῶν ἐγδέᾳ τροι ἱκατούτι ὑππάρχέν" ἢ μδυ- 

ποέρχάν, ἀλλετολϑῖ αὶ ὑπρίρχ, ̓  μὴ ἐπιέρχ' ἐπὶ δῆβσυμβέβη 



κόγχων «ἐδὲν κώλυᾳ κατοῦτῃ ὑποῤρχήνιοἱ ον λινκότητο,ἢ δι 

ἱκαμοσμθην ὥςτε ὁ ἐκ οἰηῤχρηηὸ δείξουν "τι ὑπο ΡᾺ λιυκότης 

" 1 δυκοιιο συ, ηρ᾽ ηὸ δᾶξαιῦ 957} λένκοσ' δέχου σ ὙΣ ν" ἐχά ὴ 

ἀμφ σβυτησίν ὅ 072 κουτούτη λυκόρὶ ἡ δήκ αι σεν. ὡς αὐ ε 

δραδπκοίον, ἐπὶ συμβεβηκότων ηὸ ὁγυ Τὶ ερέφφν. δεορί σοι θα 

δὲ δέ ὅς τοῖς δέ μια ργήασ' τοῖς ἐν γοἶσ προβλήμιασίν, 072 εἰσ 

διιας ἡ τῷ βμύδεϑα ἢ τῷ ῦ πὸ ρατιαήνν Τ Γκάμδρμην λέξιν: οἱ 

τοὺ ψυδορϑροι οὺ "ἡ τὸ μῇ ὑποίρλον ὑπρλάν χίνὲ λέτον τίν, 
οἱ μαυρτοίν σέ" "ἡ οἱ τὶς αὐδβίοι Ο ὀνόμασι ρῦ ὁ προίγμωτοι ἂν 

σοι γό ρλνομ τές, ο ο “ὝΤΗΝ πρλάταμον δρῦν, ταιοραικοιήνε σί πὴβϑ 

κφρϑρην ὀνομιεεσίαν: Ετσ' μδρδαγδηρσ, ̓  ἐσσιθλεπί εἰηὸ χα 

τό λλὰ τίνα Ὅοτον ὑπο ρον, ὡς συ μυιἐυονκον οἰηρδέ εἴα κοι: 

οὗ μια φτοίνοτοι δὲ μοέλυσοι οὖν περὶ τοῦ ὁ χλόη: οἷον εὐχες πω 

λληκῷ φούη συ μρεβηκέν΄ χώματι ἔνα κ ἡ συμιβέρεκε ͵ῷ 

λυκῷ χώματι ἐν »ονληοε ϑόον, οὐὐ το τὸ χὼ μά δεν. ἐγδέ χε 

“ τὲν κατοῖ “τὴν ὀνομασίαν δγορίσοιι 1 ̓ ϑέ μὴν οἱ οι, δ δ 7, Ὥῳ 

βέβηκε Τῇ δικαμοσειύῃ μυβοτῆν ἔνα». ππλεισοίκιν ὃ δι μὴ σγο 

θέσοιντι. κατοΐδηλον ὁ χρηὸ γνίος ὦεσυμβεθικοι οἰγρδέονο γα. 

οἷον ἔντες “Τὴν λινκότητο, ΩΣ φάσεϊ, ἢ σὴν βαδ)σίν, χί- 

νδιϑαριούηδυδενος Ν γλψύσι, ΠΡ ΘΙΝΑΊΡ νὴ κατα τορία, κατρξηοῦῦ 

εἰδους λέγί) εαἰμα “ποντο σώνων ἁμῶς τοῦ γένη τ΄ Τ' εἰσιν ἘΟΤΗ 

πρθῖ " δ ούνομα (α ηἂν λόγύσιδε χε ἢ τ πνοΐν, 10 εἰ δας 

οὖν κερθωσμένον ἐπῶν ὺ Λίνκων, οὐχεὼς γδύοσ ἀπο δε δὼ Ξ- 

κεν: ἐπες πιρωννμῶς θρακέν: οὔτι ὡς ἴδγον, ἢ αἷσ' ὁρισμόν: 

δὴ ὁ ριαμος,(ῖ ἡ δ ὄδαενὶ ἄλλῳ ὑπούρχῳ κύχκω σού ὃ γρλλὰ 

ΠΝ αἰγῶν ο ον ξυλον-λίϑος: δύδφίσαος: δῆλον δν 971 ὠςσὺ μι 

δεριχὸς δἰηρδι δῶσιν. Α»ϑ ηαήρς, ηὃ ἐπιβλίπί οἷς ὑπέρχ 

᾿ πῶσίμ ἢ μηδενὶ ἐρή) σκοπεῖν ὃ καλέϊ δὰ " μὴ ὧντ' αποίρ 

ὁδῷ καὶ μᾶλλον ν ὧν ἐλάηοσίμ ἡσκίξσ' δά 3 σκοΤΕν "ἡ αῷ 

δ ϑ. οἴγιδης πρωΐ νεἶτον ἐφεξῆεῖ ἐως Ἢ ΡΥ .οἱ ον εἰ ὙΡ ὸν 72" 

σ 1ι|, 



κάμϑιμων τῆν αὐτὴν ἐπσιφήμεν ἐφεο' ἐξ ν σκεπτέον εἰ εἰ πρό 

“Νὴ ἢ ἐγαν χέων δῖ κατα σέ ρησίμ Θ ὑξινὺ ἢ ἣ κουσρξν γή- 
Φι σὶν λεορδμων ἡ ἠουῦ ΤῊ ἐπέρηξλιη; κἀν ἐπὶ τούτων "μπῶ 

Φανερὸν ἡ ἡ, ποίλιν ταῦ τος δι ρετέον μέχι Ἢ ΧΩ "οἷον εἰς 

δὲ "εόων οι 5 Ἢ ἀϑήκων: 412 δεπιλοισίς Θ 15. μΐσευσ: ἡ 7υφλό 

“τη ο (Δ ὄψεως ὃ ὦ ἼΣ εἶ εἶναι δι μὴ εἰν αε-ἐὰν »» ἐσπέτινος δειχθῇ 

ὁ γῇ ὅ χη αὐτῇ ὀῤηρικο τί; ἐσύμεϑο οὐ ὅροι ᾿Θλημιουνδ μοι Ὥς δὲ 

ΔΑ εἰμηδενὶ ὑποίρχῷ οἷν δὲ δηδγος ἡνσερίφᾳ Ἦν πρὸς οὗ δι; 

σ-κἰνε ζάν γὰὺ Ἁ δαισικλνοζν εἰ δ» ἐπὶ "πσοίντων Φαλνή) ρέμα 

χοςσ δγαῤρέσιρ! "ἐπὶ ἡ πρϑλν, οἰξιωτίον καϑύλο τιϑέν", 
ἐνσοισὶν φε ,ρ4 ν ἐπὶ “σένος οὐχούτωσι ΥΡ μηδὲ χέρον γυτ' 

“ποιῇ, οἔγοσποὸς φανέτοι μην τιθεί 9: Αλλοτιὺ λό γουσ' ρέει ν 

77τι συμαιερακότον ἿΝ ᾧ συμβέμοηκέν," ἐμφοτέρων 'κεξ- 

ϑύκάτερον, ̓  ἢ ἑτέρα! κεἰ τοῦ σιο πεῖν ὅτι μὴ εὐλυϑὲρ ἐντὶ λό 

2515 ὡδ' εὐ, Ληϑὲσ' ὀλυπζ)νοῖον Ε! ̓512 θέον οὐδείς ἐῶν τὶ ἢ εὐ δυι. 

κέννεἰ καὶ ηὐ ΘΛιούπτειν ἑκουσίως, δ Λον ὡς ἐκ 2 ϑέον οὐδ ἐμ εἰ 

ἐϑοζιοῦ γ᾽ ἐνδέχί) μι οίπτεῶϑ “ὃν ϑφδνυδι ἀφϑονεροσόασου, 

δοίος τίσ ὁ φϑυνερόσιοι σὲσ ἐφϑόμοτ- εἰ ὧν ἐφϑύνοσλ, ἊΝ λύ- 

"Ὁ Ν ἐπὶ Φονομϑωμ Μπραγίᾳ ΤῊΣ ἐπιφκῶν τίνοσ, ὅίελον δὲ 

δασουδοῦος οὐφφϑυῦνερὸς: Φούυλος Ὁ ἣν ἐξη ἐκρὼ εἴ ὄν μέσ! τῇ 

(κοσ' ᾧϑενε ρὐσ, τίσ ἐἰεούτερος οὐὐ ΤΥ ΝΝ οι οὕτω ὃ κατουανέα ὶ 

ἔσοχι πότερον εἰ ληϑέσἢ ψισαφηϑξηϑὲν οἱ "Οἱομ εἰφϑομερὸσ μ' 

δ λυποουμϑροσ ὦ ἐπὶ τοῦς ΟΝ αἱ οἰηοι ϑών ϑπρά πέαες, γέ με σετί 

κοσ' δὲ ὃ ̓ Α στον μδιοσ ἐ Ἴπι Σ τοῦ σ δ (καἰρων προιγέσων, δᾷ 

Ὅν ἿΣ ἐκ ἂν ἐΐη φϑυμερὴσ ὁνε μισῇ χέρι, ᾿Αουμακοίνν δὶ οι 

δὺτὶ υὰ ἐντοίς λὰᾶ γ5: ὀνομοίχων, ΛΟ πυσηὴ Μὴ 1 οἰφφίσοιεθει, 

ἕως ἂν Εἰ σ΄ γνωθέμιον ὄ κθμ: “πολάκισ Ὁ ὅλ μῳ 7) λόγου 

εὐσασοσυθέμηος οὐ δέ ον "ὦ ζεἸόμϑρον. εὐν-τὴ δέτινοσ' ὯΝ 

ὧν τῴ λότω, ὁ ὀνομιότων λοηθυ φυϑέντος, κου τούδῳλον γνεταε: 

ἔτ τὸ πρόρλη μα πρότασιν ἐουυΊῷ “ποιούμϑινον, ἐμ! σοιάϑος Ἢ δ 



ἐνσασίσ' ἐστ ἐπε χείρημμαι πρὸς "τῆν ϑέσίν: διησὶ ὁ δγόππος 
οὗγοσ,ρεδὸν ὁ οὐ οσ' τῷ ἐπί Λύπειν οἱ ἵσ ὑπέρ χά μ ἢ “σθοὶν 

αὶ μηδενὶ ἐ εὐ ρητοῦ!. δι ἐρᾷ δὲ τῷ πρόπῷ: ἔτι διοριζες 
Ἅδη ποῖα δέ ἰκα λέν ὡς οἱ “πο λλοῖ: μρὰ πσοίά, οὗ. χρυσίον 

νὴ πρὸς ηὸ καιτωσικλυοίζῳν ἢ ; ἀγεισικλνοίξζφν. οἷον 5:14 μόνο-- 
μιρσέραιε τοῦ προίξμεπο ΠῚ τέο γ' κοϑοα σέ Ρ οἱ τ Δ- 

λοὲ ία δ ἢ πραπλώτων ὍΣ ἡ οί το ̓ δηομουυτοῦ, ἐκέύτι 7ρο 

σωκτέον σοῖσ “τολοῖ, ο'οἷον υ).4 γὸν μϑῳ ῥῃ τίον ηὸ πορμτὸ τ 
ἰὸν αὶ ὁπεί δ. σ' Ο͵ὐσ' οἱ “πολλοὶ λέλϑυσι πότερον δὲ ηὗ ἢ προκείμε 

γον, γρέμσις, ὑπείασ" οὐ αἰ κίτι οὐσ οἱ οὐ χνρ Λεκτέον, ρὲ, 

Δ: ο ἰασροσ. ἔσείαν πολλοιχὺ σ᾽ Λέγητο: “κει μϑιμον δὲ 

ἢ ὡς ὑπο [χά ἡ κύπα [ρχά, ϑυζχί Διλφκνιώαι ἥπλίονα να 

γομέμων, ἐκ μὴ ἄμφω ἐνδέχϑ}" χρπβέον ἢ ἐπὶ ἢ λανϑοινὸν 

τῶν εἰ ΠΥ ΔΉ , ανϑοΐνᾷ πολλαχυς ελϑέϑρομ, ἐρρηήσωτο ὅ 

7 οὐ " δυεί Ανειετοίε: ὅτορ αὐτὸς ὑπαὸ ρ4 οοὐλλο ϑυζτε ρον. .οὐω» δὲ 

ὁπόσος, δύ σεορί 4 καὶ προσ οὸ ἔκ οὐτου σέ δι οὐ σούς κοὺς "τος τ 
σκίν οὐ σοί: ἱιατασίονάζν μδῳ Ὗ» ιτουλο μϑψοι, δεῖ ξομϑν ὃ 

τ ϑοῤτόρου παρ , ἐὰν μὴ μιφω δυνώμεθα. οὐμεισικὶνοΐ 

ὁοντες δὲ ὅτε οὐχ ὑποίρχά ϑεέτερον δεξομδῳ, ἐ ἐὰν μὴ ἄμφω 

δώ μεϑι.ολὴν εἰνοεσικθυοέζον τ υϑῷ, οὐσὶν διέ δξ ὁμολογές- 
εἰ σ΄ δια λέγεϑα ὅ τεῖ “σικρχὶ οὔτε! μοισενὶ ὑπέρ χέρ ὦ ἩΡΗΟ 

χούτ- εἰ ὃ Ὁ δείξορϑῳ ὃ 077: οὐχ ὑπανέρ χά ὁτωονῖ, οἶνη ρηκοτεσ' 
ἐσύ μιεϑοι, ηὸ παν τῇ ὑπσώρχέν: ὁ δ μοὶ ως δόκᾶμ ὁ ἑνὶ δείξω μϑν 

ὑπατέρλον, εἰναερήσομδῳ τὸ μηδενὶ ὑπαρέρλον: κατοσκλικζῦ 
σὲ δὲ προύγομο Λογητίον, 5171 εἰ ἐν ὁ τῳ οζὴ ὑπέρ, “παντὶ 

ὑποέρχφ' ἂν πιϑανὸν αὶ ἡ ηὸ ἀξίωμα. οὐγὸῷ εἰπσυλςν προσ ηὸ 

δέξαι ο΄Τὴ “πρὶν “Τῇ  ὑποέρ γῳ,γδἐφϊν δυαλέ χὴν “1 Ν εἰ ἡὶ Ἰδανν' 

νυ οἰϑγέν οἱτῇ ἰοῦ ὅτε πᾶσ᾽ ψυ χϑοἰθαν οι ὦ Ὁ 7. πλο ες 

Τῖον ὁρεὶ ἰ ὁ τισονῦι ψν χ», οἐϑαάνατ,, “πτοὺδ᾽ ὑπ᾽ οἰϑοίναιτ. ̓ηθλα: ὃ ὅκ, 

οἐεὶ γριη τίου οὐ λλὴ τρῖν μὴ ) Δ'ηρριῦμδῳ κοι ἕν οι. Ἀρτὴ ἐπὶ “σοέν 

Ἐ {{τε 



τωνεὶ “Τεῖν' {ιαϑοίπυρδγεωμέ Τὺ υ7} η ὁ Ὀγωϊὴ ΓΝ ὙΙ 
ἔσοι: λέ τοὺς Ῥέεεωνίας: εἰδιμολοινϑαμοι Ῥρλλοι χλέγορδιν, 

δϑελόμδρου τόσοι χα λέγε Ἂ οὐνοοαν( κυ τουσικλιαίζ 4ψιοὶ. ομδ 

εἰησδέον᾽ δ Ὡὃ συμφέρον! ὴ 0 ὁ κοί λὸν, πεηροτίον ἀμφωκα τα 

σκιμάζην ἢ ἡ «ἰμορθν, ποθ το προκφμλῤτ: "οἷον ὃ χύ κάλον ώ 

συμθερ ὃν ἠδχ, ἦπι καλὶ σι συμφέρον: εἰμ ' ἐνδέχι οὲμ 

Φοτέρει, ϑώπτ δΔφυτίον, ἐπατσήμμουνο μὴν ὁπ τὸ μϑῳ, το δα, 

ὁδουῦγὸς, λό κἀν "σλέέω κὶ εἰς ἀδγαιρδῆ: Πεΐλιν ὅσοι μϑ κα 

ϑδμωνυ μίαν λέγεϊ τογλαχῦς, αὐ κατδλλον Ὥοπον, οἱ ον ἐ 

ἐπιρη μὴ μία, πρλφῤνὼν: δὡς “75) τπίλυσ νὴ “212) πρὸς Ὁ τέλος: 

οἷον ἡ ἰαρικῆ, » Τοῦ ὑπέεαν ὉΡ ίσουρνας Τὸ δου τῆ σοιεὴ αἷς οὐμ 

Φοτίξ τίλων νκαϑούστόρ, δ ἐνανχέων Ἰαῦστη Αὐ είτον ἐσι- 

σή μα δὲν δ» μάλον τέλος τὸ ἐσέρνΤὰ ὁ ἑτέρυ, ἢ ὡς Ἰδχει. 

“πού, δι κατε συμβεβηκός: «Οἱ ον καιθουγὸ μὰν ηὃ Ῥίγων 

δυσὶν ὀρθός ἴσοῖς ἐχ τοῖς Ῥέις γωνίας: κατοὶ συμρέρηκὸς ὃ, 

ὃ χύ ὃ ἰσύπτλι ρον: ὀτίδ συ μβέβηκι τῷ 5 διρώνῳ ἰσοπλίρῳ, 

πριτώνῳ Εἴνου!, κουτο 172. [ϑωράϑομδῳ ὃ τοῖα διυσὲν ὁ ρϑοός ἴσοις 

ἐχέ χοῖς ἐγηὸς' «εἰ οὖ μηδαμῶς ἐρδὲ χί) "τὴν οὐὐστῆν! Εἰ γοῦν ὥννν 

ὄνων ἐπσιςή μεν, δ λον ὅτι ὑμὼς οὐΐε ἐν δῴχυτοη θνο «ἢ ἐ-- 

ΩΝ ὀνδέλετοε, δῷλον 0 ἐνδέχεται" "ἤτοι ρέϊϑαχα δὲ ὁσοιχὺς 

χθήσέμιον ὑοῖοὶ εἰ μου λό μεθα, ἰκατοισίε αὖ ἄσου!, τοῦ ποι - 

οὐω Τοῦ προοι σέομ ὅ, ὃ σοί ἐνδέχεΤαν: οἷ διομρυτίον εἰσ’ τοῦ - 

18 ῥμόονὸν.. οσοῖ μοῦ χβ σί μα ἐνὶ ηὸ κατωσίι Θυοίσοιο 

οὲν δόνοισίεευ εἴσους, ὅσοι μὴ Ἰἐνδέρφγαι. , χοῦ δι οισσοξ, “σὰ 

ρα ληπτέον. “σοίη χέον δὲ οἷ ἐπὶ που των ὀτρὸν “λαρθάνῃ 

“ποσοιχῷ σ' Αἰτεῖαι- πρὼ εἴνου δὲ “τὸ δα τουδε᾽ ἢ μιῇ εἰνοι!, ὧς 

ὟΝ αὐ δὰ τύ“ πῶν ἰκουτρεσύνεε Ξἕον ᾿ οἷο ἐπέστη μὴν τήν 

δι τοῦδε: ὖσ' τίλουσ . ᾿ εὐδ' ΣΌΣ πρὸς ο τίύλος: ἣ ὐόσ' 

ΩΝ κατρ ὁ συ μικειενίκοσι ἡ Η πρζλιν μη ἐνοαύτε κριτοῦ μηδέ 

νει, δἰ ῥηϑέν των πρόπων δου νχοσ Αὔλϑσ' Ἀρὶ σέρὶ ἐπηδν 



ἡμίασ, "δὰ ὅσοι ἔλλα λέγετον "δλειόνων. Σ, Ἢ Ἢ ἐπὶθυμίοετε 

ἥου, } εἷετύλοισ, οἱ ον ὑ[είας" ̓  ὡς Ὅν πρός: ηὸ Τέλος, Σρον το φευρ 

μιουκ υθῆγαμε ὡς Τόν νκου τοῦ ἐσυμδεθηκορνι αϑοσερ ὁ ἐσσὶ “τῶ 
οἴνουδφι λόρλυκυσ: οὐλοτιὸ οἷ νορμἐλλῦπε ολνυίε ὑοἾδε. δὲ 

θουνηὸ ΜδΡΎΥ ποῦ τλυκέοσ ἐπιθυμῶ: το δὲοἶνου, καισρὶ σύμι- 

βερυκοσιξαν Υν αὐ σμροῦ, οὐκ ἔτι ὑσιόυ μέ! κού τοὶ ̓ἀῤλνίων 

κοὶ ὄν! ἐσέθυμεῖ. γϑήσέμμοσ' δδ γάπχοσ οἷ" ἐν Ἰοἴεπρόρ τινε δὸν 

Ψ τοὶ ἴοι οὐυτοῦ ΤῊΝ πρός τί εἰσὲν: Ἐτι ηὸ μιετοῦλος μδ γᾳμ 

εἰφηδγγωριμώτερον ὀγομια οἷον εἰν-χὲ “σῷ οὐ ποιδζισὲν {πόλη 

ψευὸσιφα ιρῤ πὶ τῆσσπολοπραίζμοσίύης, ἢ Φηιαβανηοιο 

στους. γνωριμωτέρουνν πνουδῳ οὐ) θηϑύνηοσ' ιϑύς ἜΘΟΥ 

τέρα ἡϑέσί»: εὐὐξεσὶ κοῦ οὗτος ὀπτος προσ ἄμφω κοινοσικχοὰ 

“πρὸς πὸ ἀνοεσίε ναί, "οἷς ἐκουτουσί δυοέζν: Πρόσασὶ Ω Δεῖ 

ξαι τοόναν Τέω χω οὐ τῷ πού ρλον τοῦ, σκοπεῖν ἐπὲ τ εένοισ: 
οἱ οΥ εἰ ἠεδλμ αὐ  θ εβέξερω 97 σε τοὶ αὐαϑησὶν ὀρϑότης τος 

εἰ μια φΤίαεηὶ εηὸ δὲ αὐϑείνεϑοι ἐ ρίναν ἴ πρίν δύσεν ὁ ρϑών 

"μοὔρ μὴ ὀρϑῶσ, δι σέρὶ αὐοθησὶν ἂν ὅν ἐρϑύτης ὧ αἱ μα ρΊ!α 

νων μδρ ὁ ὁμω ἐκ χοῦ γένοισ “σεοὶ πὸ αἰσὲξ  εὐπύδαξις. ηὸ Ὁ 

μι ρίνᾷμ γένος “γου οαὐϑϑοΐνς πε ῥαῤδθανόμδρος κρίνᾳ τοῶς; 
ππέλιν δα τοῦ θονισ τῳ τ ἐέρε!: ὅσον τα εἴδιει ὑπο ρχφ 

ἡδὺ χα τένφ οἷον εἰ ἘΠ) ν ἐπαισήμα φοιύλη Σ ασῦυ δουξες. . γιοῦ 

δυνίθέσίο ξεφαύλο: κοὶς ἀσοὺ δουῤεο. - ἡ Ὁ σγοἴϑε σ᾽ “τῇσ ἐπσι- 

εἥμαης, γένον" ὁ μδῳ δι) πρῶ οσ' όπτος, ἡλιδες ὕ:ν εἰς ηὸ κα 
χουσικὐυοΐσουε . ,ὁδιδιύτεροσ, ἀληθησ'. οὐ ΠΥ εἰναΓκαῖον ὁδοί 

παῖ γένᾳφ ὑποέρχή, νὴ Ὁ τῷ Ρ ἐδ ὑποίρχῳν ζωδον μδῳ ΣΡ δεεπτητ 
γον Εἰσυβαποιω. ον δὲ ϑδυτ σος ὃ τῷ εἐἰδᾳύπέρχα, οὐν ἀτκοῖτον 

πο τῷ γένφε ΕἸ δ δον ἀνδσαπουδεῖος, Αζώον 53: ἄσου δαῖον. 
πρὸσ δὲηὸ ἀνασικϑυαζῳν ὁ 9 μ πρόσερος, ἀληθῆ: ὁ 08 ἡ δέυπεροσ. 

ἐλιδῆς: σαν. τῷ τίν οὐ χὐποῦρ 4, οὔ δὲ τι ἀδφδονιδὲ τῷ 
τ εἶδ μὴ ὑποίρχῴ, οὐκ ἀνοιγίμιον γῷ γι. 4 μ ῥαὐπχρέ ρ χά 5. 



ἐσε; οἴδε νοῦ Πεαρον ὧν ὁ γένος κου ττη γὺ ρέτουι (Ὁ εἰσιν τί “οὐμα 

γὐ ρέξ λοι, ΟΔγσοιὸ χά νὸτένον ἢ ποι ρων μωσ' οὐπὸ το γέροισ᾽ Ἀέ 

γεέτοῦ!, Ὁ εἰδῶν ) ̓ δῤ αιγίκοον ἐχένο ἢ περωμύ μως εἐηέτινο 

Ἢ σὰν έγεθασιοῖον εἰ εἰτάνος ὑπεφήμ κασηγϑοί ον τῶ δὴν 

μυριχκν: ἢ μουσέκι, "ῆΡ ἀλλῶν τὴς ἐπιρημῶν ροέπηαν ρυϑήσε 

Ὑρ4" διεϊγηε ὐ χά ἐπηρτίμαν! ἡινπορωνύμων οὐ τῆς ἐπ ρπίμης λέ 

ΜΙ (Α χρα κεμμουτρνκαν «ξ4} Η μουσὶκῆν" ̓  τιν οἱ ἄλλων ἐς ἢ- 

μῶν ἐ παρωννμων. ἐἰπτῦ τη νος οὐ τῶν φ θη σί οὗ οὐ 2:α μμκῖι 

χϑοιν μουσίκον: ἐν ὁιὼ τὲ τεθν Λατόμϑμον αἰ 115 γένουσ' ὁ πτῷ 

συϑ, οἷου τίω ἡνχν κινε ϑα:, σκοπεῖν εἰ [ κατοῖτι ἢ εἰσιν ἢ: 
δεκιενήσεωσ ἐνδέλα τοι τάυψψυ χὸν κινθῶβ ὐδγαὺ ξεῶν ἢ μ4Σ 

θα φϑέρεαϑ γένε λυ σοί ̓ἀλλουκνήσεωσ εἰδι: εἰ ἐἶτὸ 

πὸ μησδὲμ, δάλον ἡ σεοῦ χὐνϑτομεεοὗ γος δὲ  Ἔσαος κοι γοσπρὸς 

εἴμφω, πρός γρηὸ χαιτουσ᾽κἀνοί 4, Ἀφ ἀῤγασιιναΐφν Εἰ 2} Καὶ.- 

χοῦ τὰ ΠΝ εἰσυΐν καιν ἄτοιε, δάλον 517, χανε τοι," κσῶ εἰ κατα μητ' 

δὲν ὟΝ εἰσίν κιν ἐ τοῦ, δῶλον 71 οὐ κινεϊτοοι: Με δπποροιῇ 

τὶ δ ὸπεχάρημαιηοι προς πίω ϑέ σῶν, σκο ΤΕΊν ἐκ τῶν ὁρισμῶν, 

ἤ ΧΩ ἀρος 75) προκάρδμου προ ἤμοηρσι ε 59 δοκοι των. κὰν εἰ 

μη ἰφρνον, λλεποταλῴο γων: φφονὶ δ ὁ ρισοιμδιῴοιν ἐπεχόρεῖν 

ἔσο: παρὸν) τουσ δ ρισμιδισ, ῥάων καὶ ὑπεχείρησέφ' Σκοτ 

δὲ ἐπὶ πρπροχφμένου, Τίνοεδνηος, ἐμαγίν αὖον ηὑπροκείμετ 

νοῦ ἐἰναυὴ τί ὅξεν ὀβενείθαισ, εἰ ηὸ προκείμανόν δὲξικουτούσικιν 

εἴζφν ες θυ] βελομέγῳ, τίνοσ ὀνγον,τ προκείμεν ἜΣ ὅβοἰνοίς 

χης ἀνὴὶ ἐπκῶνο δῴχθμυ ὑπούρλομὺ πὸ προκείμενον δεδφῃκένλ 

ἐσοοινοινοισικἀνείζάν ὃ δουλομάνῳ, “χέει ἐ τὸπροκείμεργ ὅξην- 

ἐδ δ δείξωμεν τὸ ἀκόλουθον τῷ προκειμιέμῳ μὴ ὃν εὐρηρακὸτ 

τεσ ἐσσιμεθαεηδ προκείμϑιμο' ἔστε ἐπὶ ον χρόνον ἐ ὑπιρλέπ' 

εἴγρυ δγεεφων οἱ ορε ηδρεφόμϑμον ἔφεσιν ἐξ ἀνάτίεης οὖ 
ξεν: φί φεῖ αΣ ὧν οἱ “τὶ τοὶ ὁ ζυία οὐὐξετοε σι, οὐκ οἰ! ὁ μοίω (δ 

εἰ γὐἐ πέσουν ἐφησώτες μεμνῆ δ. μδρ ΨῬῸ, τῶ πέρι ΔῈ 



Δυϑόνχος χεδνουεε αὐ σὲ, Υ τλτσαρυντος οὶ 2) μέλλον. 

Ῥοῤπέσοϑοω μῳ λων λεγόμεθα τοὶ “ποιόν τοὶ μρὰ τοὶ μι(λ 

ἜΉΟ δ Ο᾽ οτ ἔσο; ἡ Λέον ἀκα φημημραμιονδύειν δὲ οὐκένδέ- 

λέτο, εἰλλ᾽ ὴ ηὸ παεριληλυϑύσ' ἔπι ὸ συφεστεθσ πρό γρῷ, 

νὴ ἀτφν εἰσ' ὃ ̓δὐτο ρήσομϑῳ ἐπιχάρημείτων. εΤΩ ΤΟ δέκ σοι ὁ ὁ τὶ 

μδρ ἐνωτγίε οἶον . ὃὁπὲ δὲ Φουνόμϑιρον αἰνοιίδεουίον - τύ δὲ οὔς 

ζφοόνο μϑον οὔἽε ἐνατίε οὗον: ἀνουβίςαῖον μϑῳ ὁ θων, ὅσον ΑΡΡΝᾺΒ 

σοίμϑιμου “Τῷ ἀποιρινομϑῥου δῆ πρὸς τίω ϑέσὲν τὐ χρησίμων, 
προσ τὸ ηοηδιδ' λό εϑισ' “πο τοι: Τυτχε νη σὲ γϑΦ  Τοιούτων 

ὃν πρὸς ὀὐπσορένν ὅκν ἐπχφραματων εδμοίωσ᾽ σὲ κοῖς ὅ πον 

ἐπορλφρεν 'πρύς τί διαὶ το κειμδιου πο ἡσοιμϑῴου, δὺο ῥέῃ 

ἐπὶ χᾷ β5: ἢ, Τούτου οὐν αὐ ρεϑένηος, κοὺ τὸ προκείμθρον δνοά 

φθτορε: "Φορνόμδμομ δε οβεαῖον, Ὑτοῦν Φαήνητοοι μι χρήσί- 

μὸν χρῦ οἰκὅον τῆ σ θέσεων. ἬΝ ̓ ἡ δὲ προςὸ γέϊμον τοοιοὶ Αὐ9]. 

εἶχε οὐβνησαμδιρου. “ΤΟ ηὸν λόγον ὑπέλονηος, ἐΐτε οὐπσο ἐπτυ" 

γιργῆς ἐνδύξου δια τῆς ύσεωσ᾽ πρὸσ οὐὐηὸ γενομθρες, ἀύσέ- 

ῥόν ἐπέλάρε αὐηδιηὸ δὲ λοι πον, ὁτοῖν αὐ πεαναΠειχῆον ἡ, μήχε 

φιυνόμδρον προτὸ Π ἤοντοοι οἱ λγ9,: "οἰ λοδὲ, πτόρέξε λίϊᾳ- 

ϑο συμβοόνφ τῷ ἀπσοκ ρινομδῴφ' “διε δὲ δ Λουβέϊ ἀδοώ ηὸν ἔδεε 

ῬνΤΝΝ φηϑέντων πρόπσῶν: ̓παρντελῶς Κ)ὴ ἀππτρτεμδῴοι καὶ 
εἰλλόῬιοείοικεν εἰ εἰ μου “ΤῊ ὁ δια Λα τίν δὺδ δῷ "οὐ τὸν εἰπτὸ 

κρρόμϑρον μὲ διῳσίᾳο λιωΐναν. εἰλλιὰ τιϑένοι τοὺ μὴ χρησίμο. 

πρὸς τίῳ ούσέν. ἐππισιιμουνό μεν ὅσοι μὴ συκέ;, χέϑησί »μᾶλ 

λοὴὶ ῥούηρρεῖ ὡςεππέσοπτολυ συ μιεαόνφ ες ἐρωτῶ σιν ὅτων 

πάρε τιϑερϑρωναὐρῖσ ῬἸΤοιούτω ν, ἐδν μὰ περαῤνωσίν» 
ἐσεπᾶς δεϊουκω σὺ τλοιῶ; τρόπον τενοὶ πολλοί εἶ ρικεν: ἐπειδὰ 

πλείω ἑκείσω, ὀξανάτίειν οὐκόλυ θυ Χξν . οἷ ον ὁ εἰφμκως εἴνον 

εἰναυ οὔτι ἀωβονϑεν ὦρυκε, αὐπιέμψυ λον" "μὦ ὅτι δύέπτου): 

ἡσὸ δ σεν οὐ ποὺς ὑπερτί μησ δεχυτεκον- "ὥς γε ὀπποιου οἰῶ ἑμοσῆβ 

οἰκο λουθων ὀσου  ρεϑέννχος, ὀῤνου! ρέβ τοῦ! ποῦ ηὸ ὧν οὐῇὉ χέ, λα - 



δῶϑι, δὲ χ᾽ εἰς χει Λεπτώτερου “ποίει Τ ϑχη μότοί Ἄηψιν" έ 
νίοτουδῳ ρον ρ οὐκόλουϑον ἀνελεῖν: ἐνίοπεδε, οὐὐ τὸ η- 

προκείμϑμον: ὁσοισ' ὅς οἰνοίγίκ μὸ νον ϑοΐτερον ὑποῖρ- 
λϑν, ἢ οὐχὶ πούρ χάν. οἷον τῷ οἰνθρώτπῷ τίω γόσον (ἢ τίω ὑπί- 
αἀγιἐῶν πρὸ; ϑεέτερον Μππορώμδῳ δια Λέγεϑοι 679 ὑπορχε! ̓ 

οὐ χὺ πέρ χή "οὖ πρὸς ηὁ Λοιπὸν Μϑππ ρήσομϑμ' “χγτοδὲ ἐν χί 

φέφᾳ πρὸσ' ἐμφω. δεξαντε τρϑῳ δ ὃ ο͵7] αἱ ποίρ χά θάτερον, 

η λοι “πὸν δεδοιλότεσ ἐσύ μεθα: ἜΣ δ χὐ ποίρχεινίαν ὃὺ 5 "72 ὅχ 

ὑποίοχᾷ λόύξωμϑῳ, Ῥ Λοιπὸν ογέύπα ὋΧ δεδφγότισι ἐσὺ 
μεθα δῶλον ὁ οἷν 07] προσ ἄμφω γαήσέμμος ὀγόσσον: ἔπε 

ηὸ ἐπεχέραν με τρρεβί ρον τουγριώο μαι ἐπὶ ἤω λόλϑν, ὡς Μμεῖλιί 
σοὺ προσῇ τον ἐκλαεμι δεένῴι. ἡ ὡς ἐκ τοῦ “δυο μαι; οἱ ον Μμν λον 
μὴ ηὸν δ δρειον καθοζησερκεΐτρο, οἰλλοὶ γὸν 8) πίω ἀν χον ἐ λον 
χοῦ: “καιθοησερ κρὸ ΘὐΈΛησΙν γὸν εἰτοεθοι. ἐλπήζοντοιὁ ὁμοίως δὲ Ν 
αιδουῤμιοναοῦ δὺ ὁ ̓ δή μων ὦ " ασοὺ δοίος: "καιθοίτσερ Ξενδκροίτ' 

Φεσὶν οὐ δου, μογου εἰνομεγὸμ τίω ἡυχν ἐλοντορασου ὅδ ἀν: ταῦ 

τῆν δ ἑκοίσω, εἰ γοαδο μομαι. ἔπε: σὶ δὰ πραϊμοίτων γος 

μ - φβάμποισ γέ, πὸσὶ, ὐτεπηοητο Λα’: τοὶ ὃ, ὁ πτόγεφξγυκ,, 

ἐανη5 ὁ ὀῥάἀνοζτίεις εἰσετηηπολυ τεθῇ, Ὁ ηὐ ὡς υσηγοππολυ δέ 
εἰγεεγίκ ησιὶ ὶ αὐηδὶ ηὸ ὀγειντέον τι ὡσ ἐσιοσπολὺ, οὐ εἰ Σ δ εἶ 

σέ γογοὺ ̓ὑπσεχειρθ μι: ἐκνΓωρ ηϑέξανοίπευτ τε πορσσολν 

τεθ δῴλον ον ὅτειξποὺν τή φησὶν ὑποέρ χήν, ὑππέρλονηον πον χὴν 

ὥστε ἡμάρτηκε μι άτε τὸ ὐφετσηηοῖ» λυ λέγ μενον ὁθἀνοΐγ,- 

καρέφησε “σον γῇ ἐγ φυσίμ ὑποόοχν, οὐχὐ πέρ λοντο: “ποὶν 

τὐ δ μοί, σε ἃ εἰ ἴγν ἐνων Τίον τῷ ατοπερτρλὺ δβείνοίβοις ὦ 

ΠΩΣ ἀεὶ δ ἐπυύλειπϊον λέγί) ἐνανπὴν τῷ τε πεγοτρλυϑλεὶ 

ως επλγοτρλυφοῦῦλοι οἱ ἄμδι, ἀΠαθοι ἐπϑἔλαιῆο. ὠςτεϊτιμῶλ 

δὰ καὶ μιοΐ ραν "κεἰ αἰοεδ, ὀξάιμοίτίς ἐρικ᾽ ὅν. «ὠσοῦῦ ἐπλ ν εἰ υ δ Ὁ 

πέτβξτυς ξολναῇς ἔφεοι ἢ ὡς «τρρηρλυ δεν ἐξάνάτκ' ἡὐδὲ 

γδ)ερζΊυχ, ὀθῶς ἐπρηοτρλυ.ἐν δέ χί δ,κῦν μα δγορή σ᾽ εἶσπῃ, γό- 



Ζίϑον ὡς ἐπρηρπολυὶ " , ἀβονατίωες ἐ ΈΡΘῚ ἢ δὲ γο ρα [μὲ ὡς 

επληοτπολυ, δολέγεῶν" ὀβάνάμεις ἐρυκόγον αὐ. Οἷομ εἰφού 

λοισιτουσ εἰπτοκλέφοισ ἐφησεν Εἰνουβ, μή 1δ0ο ρίσοιᾳ, ων σθρών ὧγ 

ἀμηκεἰρυκοτσε αὐτῶ δγαλέγεϑα: ἐπιθκοὰ οὐμηὸ ὃ ῥοῦυ ἢ 

συμρβείκηκος ἔθηκέν ὡς ὑπέρον, δυο το τέρον: εἰνουν προμόμ να 

ϑού ΣῈ Πρόδικος νη ρει! πε καὶ ; δομεὲς εἰς χαρεῖν δι τέρεν ΙΝ 

Φ ροστιύημ “τοῦ τοῦὶ “συΐντος γον} οὐὐου “τῆς ἡδονῆς ὀνό μοιησς ὁ 

φζν"εἰ δυιυχε σ᾽ ηο χρό ρᾷν τα οὐ ραίνεόϑαν φήσει συμιειβηκέ 

νοί!, οὐῦ ηὸ ἂν οὐὗ πῳ Φαέν συμιιεβηκέναα. Ἐπεξ δὲ τῷ ἐναν 

“τίασυ μπρλέκοτοοι μϑῳ οἰ λλήλοις ἐξαχθν ὀγαγτίωσιν δὲ !ξ 

τπεηρουχῦε συμντλεκόμδρ οι, διῶ λεεμβαάμάν τοὶ ἐγδρ τέο, ὑπὸ: 

ἀν χούσέμον ἢ (ἃ εἱ οἴνου ροιι ὦ τείδ κα τοεσ-κινοί ζοντο τὶ υϑι ων 
ἔξαχυσσυμπλέκετο, δξλον . 5} κάτερον ἑκατέρῳ 53 ἐ- 

γαν τέων συμιπολεικήσφίου Ἰοῦγου σχῶ. οἱ ον ηὐ οιὺς φίλοισι, 

“πο]έϊν- "ἡ οὐ μυςἐχβρυισκαχκών; Ἡ αἰνοίπστολιν εἴδηοῦν φίχί κα κα, 

κῶσ' ΠΣ δ δ ἢ ὅταν ἀμφόπεραπσερὶ γοῦ ἑνὸς, διχϑεδὲ 

τὴ Τδ γοιδίον οὐ Ῥυς Φίχι Δ) “Ὁ ἐν (Θὸτι φίλῥκαοι εἴ ἡδηρυδ' 

ἐχρρισῶ. γρέν" "δι πὸ τὸ ἐχθῥν καγίν, ἢ ἢ ηὸξμ περὶ ἀμφοτέρων: 

δὺο χὼ σϑπρὶ αὐ Οἷον ηὐ τῷ φίχ ϑερ ἐχρ ρα ἊΣ μους φίλοιο 

ἐευιδ: οἷν γον: πεὐχθρθισ ΠΝ τ ΠῚ ὁ) πρῶται δο  φηθέϊσοιι 

συμλοκαῦ, ζ “πο ὑσίν ἐψαντέωσίν:η γ» τι φίλοιο ποιέιν, 

τῷ ους ἐθρδισ κοι “ποῖ, ἐκὔξημὸ εὐ νω ἡ ἐν [ας 

οἱὲ ἐρέϊα!, (ΔἹ3 αὐ1ὃ ἠθοισούσὶ γα τῷ φίλιον τῷ τι ἐλ ρου 
δὴ» τοῦ τοῦ ἀμφότε ραφυχτα. ΣΝ τὸ ἠθοισ- δοκῶ σὲ 

φικῦν Φινατῷ ἀγανΤίον εἶναι, ἐὰν μὴ Ἔ “ ς ἐκ αθῦ περθο λαμ: 

Ὡ 5 δὲκουτένδαν λελδ μένον “-ἤε δυπερθολι ὍΝ φυτῶν 

δον νοι, ὁμοίων δὲκαὶ καὶ ἔνδεια τι δὲ λοι ανὲ ατέμτο τέῆα 

ρος, ΤΌ] ΕΙ Ἢ ἐγαντῤωσέν.η» ὃ» τουσφίλοισ πο ἐν τῳ ρυ; φί-. 

Αὐισκαικοῦς, ὄναιν Τίον.- ᾿οἰτούτε δ ἐναντίουζθοιο ὕξὲ. “σὲ 

"δ υμϑ αὐοίγον. η5 δὲ φϑιίε ον. ὡσούχως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν εἰλε 



λων: καεϑύκοἰσην Ὁ συζωυγέοιν,ηὐ μϑῳ αἱ ἐρεγὸν, ηδ σὲ Φϑυκυὸ γ: 
(Δηὺ Μί δ ἐκστάκδισ ἐθῖ, Ἡδδὲ Ὁ αὖ κου. δᾷλον ὀυω ἐκ ὦ εἰρη μέ .-. 

νων, ὑσὶ τῷ αὐτο “σλείονα ἐψοιμ’Τέαι. συμβαέμᾳ γίνεϑα. πῷ 

Ψ τους φίλοιο παοιῶν, ηὸνγουσ ἐ ἐλθρθισ δὐηρ!ᾶν ἐναντέον. 

μοὺς ηδηους φΦίλοισ κακῶν, ξναντέον"δ μοὶ [ωρ δὲ χορὸ χῶν ἀλλῶν 

ἑκούσων,γὸν οὐὐ ηὸν τρόταον ἐπεσικοπτδεσί, δαάοτοὶ ὄγοιν τία Φα 
μήσωτορ; λαιμικανᾳν ὁων τῶν ἐγανίων ὃ τό ὠφόθοι; δ ἢ ἡ πρὸς μὰ 

ϑέσέν χθύσίμον: ἐσέ ὕξέσεἐνεν"τίον χῶ; συμρερηκό-Ἅ 

7, στο ΤΕΊν εἰ ὑπούρχᾳ ᾧπερηὸσυμρεθηκὸν εἰρυτονεύπίφ- 
χήν" εἰ ΔῸὉ Ἰοῦηο υποέρχ 4, ἐκεῖνο οὐΐε δ ὑπό 6}: . οἐδυύοιηον 
5 πίναντία μα τα! οὐ τῷ ὐπανέρχῴν' Η ὀτι]οιοὔον 

ὄρ κουτοί χένοτ' οὐ ὄνυχος, οἐνοίῇεη τοὶ ἐναντία ὑπο ρχέν' οἱ οὐ 
Εἰ τοῖς ἰδέοιε ἐν καὶ μὴν ἔφησεν δναν. κινᾶϑαῤσε δ κοὺ ἡ ἠρεμῖ 

αὐ τοῖς συμιβήσετοονςτι δὲ αὐσθητολενσὸ γοησρῦσ εἰν οὐ!" δοκουσί 
ΤΣ αἱ ἰδέα ἡ ἡρεμεῖν: γοῦν οἱκίνεσσοι ποῦς νοιτοῦὶ εἰν οἱ γγοῖς Τι9Ὲ - 
μδροισ ἰδέας ε εἰμ: ὧν κ᾿ ; μὴν δὲ οὔσοισ', οἰδολοιηο ν ἀἰεινήηριο 

γοιμἠνουμένων Ὁ “μῶμ, δἰγοεγϑκοίμου μοὶ τοῦ ὧν καὶ μὴν πούμτο 

συβοινέ ιν: δῆλον δοχεμοὼ αὐάθ τοῦς, ἐπερ νὴ μὲν εἰσὶ ,δυοὶ 

τῆς “σέο Ττίω ὀψμν αὐοθήσεως, τίω ὶ ἐν ἐκούςω, μορφὴν ἤω 

θέζομδψ. Πάλιν εἰκκ τοι συμαέβηκοσ ἐνῷ ἢ δεξί χρέναν-- 

χέον, σκοπεῖν εἰ κρῖ “τῷ ἐν αν-τίουσειελέκον, ὀπσερ κοὶ 7Τῶ σύυμι 

ἐεεβηκόηοριηὸ »». οὐ πὸ τῶν ἐνανίωι δεκχρκον «οἱ ον εἰ "ὃ μῃ σους 

«πτϑο, τῇ ὁργ8 δ ἐφησεν, ἐξνδω ηὃ μῖσος ἐν τῷ ϑυμοφθέ.ἐ ἐκέϊ 

δ ὀρηβισχκεπτέοι ὀνὶ εἰ ἐγὸ ἐνεεμλίον ἐντᾷθ θυμοφδέ φιλίαι 

Ε 17» μη, λλὲ ἐν τῷ ἐσπεθυμηλκῷ ξεν καὶ φιλία, οὐκ ὑπο» ηὉ 

μέσος ὀργή "ὁμοίως δὲ (ἃ εἰ υὸ ἐπι μοϊ]ικὸν αἰνοόῖν ἔφεσιν, 

εἴη δὰ ἂν ἐπέςη μῆς δεχῖ, κονιἀτσεριὴ οὐϊιοίοιτιο “σῈρ ὕσδοχει ἡδ΄ 

ὑποθν ματος δοκοὶ εἰναι ἐππηςή μης: οἰνασικινάζο μι 2 λ κο,. 

ϑάτοτρ ἄφντο, λθησέογικατοσκουαζονῖ, δὲδιε μα ὑπαοχά 
συμβεβηϊδι ὐχρήσεμ ὀγηρσογιδὲ ἐνδύχιτον ὑπρέρ χά χρή 



δ᾽ Μοτ' δάξαντιε μὴ δότι οὐδεκ] νὰ »ν ἐναινίν, δελειλότε; 

ἐσύμεϑει, 9774 οὐ χὐ πὶ οχή ὁ συμβεξηκὸν ὅτι ἐνδύ χζἢ), ὑποίρ 

ξκ" ἐάν διλάξωμ, ὁ τ πιέρ χῇ ηὙὐγανχέον, ὶ ὅγε δ χες “" 

ἐναν τίν Ὑξῆν, οὐδέπῷ δοδιει λό τίς ἐσύ μεθ, ὑγι ηὃ ὁ συμθεδη 
κοσ ὑπρύς χά, ἐἰ)λῦι ὀνδέ χί ὑπορχῴν. ἐπὶ ηοσοῦν μιόνον 

δεδεμένον ἔ συ" ἐπε δὲ αἱ ὃὺ τιϑέσεις τέπρις, σκοπεῖν, 

ἐκ μὶ βου πιφάσεων ὁ απο λιν ἐπ “τῆς οἰκολύ Θήσίως διὺγν οι 

ρου Τρ ποὺ κατοισπυάζον τ: λα μβαὺ φν ὃ ὅθ ἐπτω [ὡ τῇ δ: οἷον 

εἰ ὁ ἄγος ζεβον,ηὸ μοὶ ζείον οὐκ, δ δσ-ὁ μοίως δὲ κοὺ ἐπα)“ ἄλλων. 

ὄνταύϑν ῥοίππαλιμ: ἡ ἀκολύθησίυτῷ κμ 7» ἀνῷ τὸζοον ἐπε 

704: πῴϑμὴ δῷ, ηδ μιὴ τζωθον, οὐνολλ εἔνοί πολιν τῷ μη ἡ ζῴῳ χὰ η0 

οὔτε εἰνδειοσί ποόντῶν οκἦ ηὃ Ἴοιοὐ ουσχον ἀξεωτίον. οἷον εἰ κα 

λον, ἡδὺ ποὺ ηὸ Εὖ ἐδ, οὐκαιλον εἰ σὲ μὴ ΤἼοϑηο οὐ δῳκεϊνοιὁ ὁμοῖ 

ὠρδέηα εἰ ηὸ μὴ 5 οὐκαυλόν, ηδ καλόν, ἐδιὼ. δῷ Δὸν τ 92 

προσ ἄμφω ἡ τίσ ε φ 4) Η κατα τίω ἀν τίφασὶν οἐκολούθησές 

ἀνγαπσθολιν γηρομδῤη ἐπα δ ὁ ἐγαντί ὧν, δ κοΤΕΊν εἰ ἰπφς ς 
γον Τίῳ ο ἐγάντίον ἐ-πετοὰ ἐπὶ τοῦ τος ̓ ἀκολύθησές ἢ οἷν οἴ 

“ποῦ Αν Μοῦ ἀἴνοι βοιὰῃ ΤῈ κσῖν χατοσ΄κινάζοντι: Λαιμαεάνᾳν δὲ οι 

το Ἰοιουυτορδξ ἐ ἐπατω γῖϊς ἐπ᾿ τανηὸ μδῳ, ῃ  ὦκο Λούθησίς" οἱ οὐ 

ἽΗ ἢ ἀνόρίακοὺ ΤΗΝ ἢ δήλίᾳ: ΤῊ ἢ μϑῳ Υ̓». εἐρυ τα ἀπο Λούθησέσ. 
ἼΝ ἢ δὲ μοι κίκ: “οὐ τῇ Ἴων οἰκολουθᾶϊηὐ αἱρεηὸν, ἽΝ ἡ σὺ ἡ Φι- 

βηὐν 4577 ΟΠ “οἷ οὕτως ̓  ἀκολούθησις: "ἔναμτίον ηὦ 

οἱὐ ρέηὸν τῷἋ Ἔ φινκ τῷ. ὁ ομοι (ωσ σὲ "οἷ ἐπ: ̓Ὴν ἃ οὐλλῶν - οἰνοζησο- 

Δεν δὴ αἰϊκολούθησίς οἷον "Μεξίᾳμδρ οἡ ὑτέφα οἰκολουθέϊ. ἱαί 

κξίᾳ δὲ νόσοσ' οὐ οἱλλὰ νο σῷ ἱαχεξία.- δῇ λον ὁμυ ὅ 1: εἰνά 

“πολιν ἐπε Τούτων κἡ .) ἀκολούϑησιο γέντο: «αὐσοίνεον δὲ ηἢ ενώ 

πὸ Λέν ἐπὶ ὦ ὄγαντί ων σὺ μικουγᾳ ἀλλο “τοῖς “σλείςοις, ἐπὶ 

ταῦ τοῦ καὶ ἰχολά θη σ᾽ «εἰ ὀυνμυήε ἐσὲ ταῦ τος τῷ δ ἐναντι ῳιηδέναν 

΄ὶ οκολ θᾶ: μέσα ἀναάπαὶλ ̓ δ ΛΑ Τὶ ὅδε “πὲ ἤβῥηθεντ' εξ κολύ 

θέ; ηὦ ἔχερον τῷ ὑτέρω.ε δέκπὶ ΟΥ̓ ἐγαν χρίων μοὼ ἐπί τῶν δ 



ϑέντων ,δῥ αείκαὔονηδετέρον πῷ ἑτέρῳ αἰκολουθεϊν ὁ μοίωςδὲ 

τοῖς ὀναιντίοις, ΤΥ ἐπ᾿ Ὑ σερίσιωμ Ἂν ἐβόων σκεπτέον. τλϑ 

οὐκοὔξινἐ ἐ "2 πὴ σερήσιωμ ηὃ ̓ἀθοίτωρολν οἰλλέπτει του τοὶ τέῳ 

οὐ Κ0 λούϑῃσιν οὖν εὐ ΠεοίδοΥ οἐεί ᾿ ἀνεϑαρκαβάσεο ὀψάμδι, δ -ν 

σϑησίν Τυφλοστ τεσ, δῤουαϑησίοιν. ὸὺ σίκάτοοι ΥΣ βὶ οὐ 491:-- 

σὴς ΤῊ Γ ἀῤομαϑησίᾳ, ὡς ἴξισιρὼ σἐρησίενη μδῳ δὴ ἐξα, αὐ τῶν: 

"ὸσὶ, σέρησίεγξιν, ὁμοίως δὲ τῇ ἐξφκα Τῇ: ςεράσει, μοὺς ἐπὶ ἡ “δὴν 
πρόντι χρη δέον. εὐσαὶ Τοὺν Τοῦ ΝΣ μ) ἘΠΤΉΕΕ οἰκολούθῃσέσ: οἷ, οὕ 

εἰ γὰ Ὅι τλάσλ" πολλοισλοίσίον, (δυὸ σριτιμόριομ: "πολλός 
λἀὶθ ̓ριογιλέγέτον! δ» τὲ 9 μδῳ πρίσλάσίον, πρϑε ηὸ πρυτημιόρίον : 

"δ σι "πολλαταλοίσίον, προσ ὸ πο λυφη μόριον. πανέλιν εἰ ̓  ἐσι 

ςἤ μη ὑπό ληιψιου κ πὸ ἐσ) ςπηὸν ὑπρλιστον: (Δ εἰ καὶ ἐρασίσοἶτ' 

ϑησίσοῃ τὸ ὁραηὸρμ ααθηιγὸν. ἔν σοί ὃ τὶ οὐ ἀῤάτίκη ἐνπῇ χωὶ 
ρον πίω εἶκο ούϑθησὶν νεϑα:. κοιθοξπσερε θἰρητο: Ρ̓ ΥΥ 

οὐ Θμηὸῦν, ἐσπηρηηϑν ὕξην. ἡ δὲ ὐυϑησίσ, οὐϊις "αισή εἷς οὐ μιν: οι -- 

λυθήςγε κα ἢ ἐν σρεσίς δολκεῖ εἰ δἶνο: "πολλοὶ δ» οὐζα οἱ ΝΠ αθ69} Ἢ 

ἐσπόφην μὴμ νου ἶχι πρὸς σα ουνατέομ, οὐχὸ ον χρυ σίμον ηὁ θἡ 

ϑ.γ. «οἱ δ ὃ γῇ ηὃ οὐ ΟΣ δν οὐκ ὅθην ἐπσισινὸν οὐ σὲ νὴ Ἠ αδαθησὶς 

ἐσίςέμ Πάλιν ἐπὶ Δ συςοίγων, τρὺ {21 πτώσεων. 

ῶ ἀύσι φοιτου κρὰ κωπροσικθυοίζον τοῦ: λέγεται δὲ σύ φο χα μδῳ 
τοῦ 7οι οὐ δα οἱ ον 1οκ δϑγεουῤοι κοὺ ὃ σϑγεοιεος (Τὴ ἢ δοκαισευύψηκοὶ 7 

ὸν οἰρέξεν. (Δ λροήρεῖος, ΤΗΝ δ λμόβρίᾳ ὁ ὁμοί (ωσ δὲ ( τοὶ πρὶ] μμσρκκαυοὶ 
τ Φυλαχ την οὲ, σύσοιχα ἐκείνων σξδυιῶν χὰ: φυ λακτεκε 

πραέα «οἷον πρὸ γεφνοι υγιείοις: οἷ; τὸ δὐειι είς, Μεβία:: 

ὃν οὐδ γὸν δὲ πρύπσον δι ἐφ“ δ ἐ ὦ λλων σύ δὶ χα μδρ ὄμυ γος ἬΝ 

οἴτοι ἐίωϑε λέτε ϑουφεπτώσεισ δὲ υοἷον ηὸ δγκοιέωνεΝοὺ ῥ εἤρείως 

Ὧν ἡ ὑγιφνῶς: κοὐ δοιοτικῶσο ρεῦ σοι Ἰοῦγον ἢ ηὸν Ῥό-πὸν λέγετον: . δὰ 

ΧΕ ἡ δὲ τ τοῦ να ριγρὶ τοῦς “πττ σεῖς σύφοίλαι ἀνοιλ"δ τον ηὸ μϑὼ δεκαῦ 

᾿ὡσ᾽ ΤῊ ἢ δυκαιοσοιύμ: «ηὃ ὁ δὲ ὠρδρείωσ, ΤῊ ἢ ἀνοίᾳ σύφοιχα δὲ λέ 

γέτοιε, τοῦ κιο Τα τίου οὐ τί συςο! χίαν οἰ πριντουιοΐον δγικομτο - 



στυύπ" δέ πκιοο δ᾽ δέκαον: δνκαίω: δῆλου δν ὅτι ἐνοό δγρέουθιλ 

δγρέντὶ ἢ Ἢ κατ τὴν οὐ“ τῆν συροι χίαν οὐγοέθῦ , ἐποιρνεγῦ, 
ἡρὼ τοῦ Λοοὶ ποῦ πτρέν τοῦ δεδάγμδμα. ἔφοκε»οἶον εἰ ἡδεχκουίο στυύη 

ἢ ἐπ ποίνς ΟΥ̓ ιοὼς ὁ δγηκοὐεοφνμοὺ γὸ σύ ἐκιουεον "κρὰ ηὸ δεηκοόως, ἢ ἐ 

πρν εἶν: ῥεθησῳτον δὲ τὸ δυκοαόωσ᾽ κοὺ {πον τῶσ' κατοὶ τῶν 

οὐ στὴν “πετῶ σὶν- εἰπὸ ὟΣ “τῷ ἐσυίῆν «71 καθάπερ ηὃ σέ οἱἹ-- 

ὡς, οἰ ηὸ “Τῇ σ' δη  ομοστιησ' Σ κοπεμ: ἢ μὴ μονον ἐπουύγοῦ 

Ἴοῦ εἰρηρδρου, εἰγλὰ μή ) ἐπ  Ἰδένειμτέσ δὲ ὀγανΤίον᾽ Ἵ ον δ’χῇ 

η ὁ ρἐεοσϑὸν οὐκ, ἐξ ον οἱ πιησ ἐδυ ἐσὲ ὺ οὐ Ἰεοοὶ λυσσπρ εἢ εἰ ηοῦ 

ὁ "κα κείγοναν εἰ “στ κι οὐμοσίιυη ἐσπεσάί μη, νὴ Η  οἐδρκίοε,κἐγνοιοε: 

ποῦς εἰ ηὸ διχιοέως ἐ ἐπίσημον κῶς μος ἰμιπεΐρωσ, ηὸ οἰδίκωσ, 

κἰοουϊτωσ κρῶ  ὐπεήρωσ: εἰδὲ τοῦτο μὲ, οὐδὲ ἐκένγει.. κα- 

ϑεύτερ ἐπὶ τοῦ ν φηϑένηοσ': μεῦλλον Ὁ ἂν Φανειη τοὺ ο᾽ 

δίκωσ, ἐμπείρως, ̓  πεύφωσ. οὗτος σδοσεύππτος ὀέρατοῦι 

πρότερον ἐντοῖϊσ δῆς ἐναντίων οἰκο Λουϑηίσεσιν. οὐσὲρ » 

οἴλλο γί οἰξίουμδρ, ἡ ἘΓ: ἐναντίῳ ᾿ ἐναν τέον οὐἰκ ολὰ θέ μ. 

ἔτι ἐπὶ δὰ γενέσωωμ "ρὸ ϑορωνυοῦ "πο Τρ καδν πρῶ φΦθαρ 
τέκον κοὺ ἄνοεροῦν τι ἜΣ καταρσικινοέζον τι: ὧν Ὁ οἱό ἱ γυοέ 

σεῆσ' Ἢ οὐ γοεϑών γιοὺς ουὐ τοῦ αἰτεεθ αὶ, “ποὺς εἰ οὐὐ τοῦ ἀγαθά, Δ αὐ 

δὲ εἰ αἱ γυυζ ἢ κακοῦν, νου τοῦ ἢ κοὐ ἐπ᾿ 721 τ φϑοῦ, 

ἀρμεΝ αἰφϑο ρα! τῶν αἰ γεϑῶν, οὐὐ τοῦ τώμυ χακῴ' 

εἰσὲ αὐφϑορο τῶν κειρκῶν ουὐτοὶ τῶν αἰ γριθών. ὁδάυτι' λ0γ. 

δΧ ἐπὶ "σοιητείι ὧν γοἵᾷ φθα οσὐκών εὧν μϑὺ καὶ τά γε τέ 
οὐτοθα, κρὰ ουὐ τοῦ τῶν αγρεϑῶν "ὧν δὲ τῷ φθαρπείεα ἀφριθεὶ, 

ουὐ τοῦ τῶν καί ὧν . Πάλιν ἐπὶ τῶν ὁμοίων εἰ ὁ μοίωσ 
χϑοῖον εἰ ἐπησῖμη μία “πΆ φόνων - Ἱιοῖ δοξει.. “πον Εἰ οὸ, ὄψιν 

ὀχνιὁ ὁρῶν πρὸ τὸ εἰκιδὴν ἐχέν, αἰνοίφν:ὁ δ μμοίως σὲ μιρῖ ἐπὶ τῇ ἀλ 

λων κοα ἐπὶ τῶν ὀντων κα τῶν. δοικούν των. ̓χύσεμος δὲ ὁστῦ -- 

σἀγὸδ᾽ πρὸς ἄμφω" μδ 7} ὑπό τέο: τῶν ὁ μοι ων ὅπως ὑχέ, 

δΧ ἐπέ τῶν εἔλλων Ἢ δ μοί ων! “Εἰ ὃ ἐπέγίνο: μὴ, “Ἢ ὃ ἐπὶ οἄγων: 

᾿ 



Σ κοσεῖν ὃ (Ὁ εἰ ἐφῖνοι ἡρὰ εἰ ἐπὶ πσολλιῖν ὁ μοίωσ ἐχφἐνναλοῦ 

Ὑν διαςφων ὃ οἱ οΥ εἰηὸ ἐπαί σοκϑο διιονο ἐξ ἄϑο, κιρὺ οὐ πόλι, 

κὰ ἐπα σοιῶϑ, “πολλα διοενοε 55 “Τοῦ δὲ οὐχ, ὀληϑὲς ἐπι 

οὐ ἀ)οὺ μϑῳ ὃ ἐν δέ χε τοῦ “το λοκυδνοενοε θα. δ οὶ οὗ εἰ οὖρ 70) 

Ῥ μὴ, δείεῶμο ηδἐφῖνον, 017| ηὁ ἐπσ σοι ϑαν, δέοῖνο εἰ ϑρ ὅξΖν: 

ἔτι ΗΝ μᾶλλον μοὺς ἢ“Πον «εἰσὶ δὲ το μαῖλλον γγὐ ποιτέοστε β᾽ 

εἰς ὡ: εἰ οὐ κολὺ θέ; τ "ὁ ῥκοῦλλΝ τῷ μοίλλον:οἱ οὐ εἰ ἡϑνη ἀμ, ὡ 

ἡ μῶλλον ἡδονή, μεξλλον αἰροϑ' (ΘΔ εἰ εἰγὸ αἱ συκῶν, κοῖς ̓λχρυν δή 

᾿Αἀ ασυχ' δ μι νκοιλκον. “χόσέμον ὃ πρὸς ἀμῷω δηθτι εἰμὶ δα 

κολυθέῖ τῇ Ἰδύτρκἀμλρυύσπιδύσει ἡ7ὐσυμρεβηκότ ἐ ἐσχσοσίς, 

δῇ λον ὁ τὶ συμρβίρνίεεν. εἰδῷ μη ἄκο ισϑώ, ζ συμβέβηκε ἼΣ 

γχὸ δὲ ἐ ἐπ γῦ ληπτέον: Αλλοσ, ἔνοσ' περὶ δυο ν λέ 

δου εἰῷ μόδλλου ὀκόσ εὐποίρ χάν, μη ,υὐποίρχᾳ, οὐδῷ ἡ“ἤον. 

"οὗ εἰῷ δ΄ ἤον οἰκός υὐποί ρχᾷν ὑπο χῴ, μοῖρ ᾧ μάλλομ 

Πάλιν δυοῖν περὶ ἐνὸσ Λέγορδῥων, εἰηὸ ̓μοδλλο, υ ππέρχενε 

οδοίκ οὐ μὴ , ὑπέρ χῴ, οὐδὲ ην γῆον. τ εἰ ὑῆῖον δοχόνυ ὑπορχ 

ὑπορχῴ, διὸ μέλλον. ἔτι δυοῖν περὶ δυζο λεγομδῴοιν, 

εἰ υὐϑατέρῳ μᾶλλον ὑπρὸς χάν δογοοῦν ἼΝ ὑπαρ, οὐ δὲ ηὸ 

Λοιπὸν α{' λοιπῷ" Εἰ [γδ ἡ ῆον δοκοῦν τ ἑτέρῳ ὑποίρ- 

δῖν ὑπο ροχέ κοὸ ηὸ Δοισππὸν σῷ λοιπῷ" ἔπ ἐμ ποῦ ὁ-- 

μοίωσ ̓ὑπώρχίν ἢ Φυίκειν ὑπτάρ χάν, τριχὺς: (κι αϑούτσερ ἐ 

"πὶ τοῦ μόζ)λον ἐπὶ  ὺ ὑφέρον ρὐϑέντων πγιῶν ποποωροὶ 

Δίγτο. ὦσι Ὁ» ἐντὶ δυσὶν δ μοίως ὑποίρ χά, ; δόκει! ὦ- 

ποίρ χέν, εἰ χῳ' ἐ ἑτέρῳ μι ὐποώρ χά, οὐ σὲ τῷ ἑτέρῳ. ̓  ὃ θο:, 

τόρῳ ὑπούρχή, (Δ τῷ λοιπτῷ: Εετε δίψο τῷ οὐ γᾷ ὁ μοι ὠτεί 

»ὀἴτε μὴ ὑπώρχῇ ὀβηδλοιπὶ ὀθθάτερὶ, (Δηγόλοιπὶ Τονοῦ 

1. ) Φόπὶ, λιεἰδώο διωσὲν ὁ ὅμιοί ὡς ὑπάρχῃ “Εἰ ἰδ ηδ ἐτεὸν τῷ ε ἐτί 

ρῳ Μὰ ὑπο ρχ, Π ληόλοι πτὸν τῷ λοιπῷ: Εἰ ἰ δὲ ὑππέρχφυδ τε 

ρὸν τῷ ἑτέρῳ, κσὲ γὸ Λοιπὸν τ! Λου πειὸκ μδ ἦν ποῦ μᾶλ 

λον ποὺ ἡ ον κοὐ 12 ὁ μιοοίωσ, Ῥσουυτρργῶ ςς ἐν δέ χετου; ἐπεχάρ᾽. 



ἔστι δῦ, τής προ ϑέσεω ἰοὶνέσε ρον πρὸς ἱσέρον προς τυϑ' γι 

" ἢ εἰλιϑυνὴ Αἰνκον. “μὴ ̓  πρότερον λινκὸν ἢ Ἢ κἰπεϑονκὺ Ἰε 

σεϑὲν ξσυζο λιυχὶἢ ἀιϑον, οἱοντσύ ρΉθι οὸ ὅλον γριεϊ. ἔτι εἰ 

πρὸς Ὁ ὁ υὐτασυέρ χυπροςτεϑὺν τ μαώλον "σομεῖ γι ον οἵ ονγυ- 

ζῶ: " ουνηὸ ἐσθοηοιξηον. ὁμοίως διβι ἐπὶ 5 οὐϊων: Χύσίμο: 

δὲ ὅ κὴν ἅπασίν δηόρε, ἀλλῖν οἷς “τῆν 2 μμιοζλλον ὑπερολιν 

συμκοάνᾳ γένεϑομ: ̓οὔγος ὃ οηδηρο,ὐνπ οἷν τιορεῷ4 πρὸς ηὁ οἰ.-. 

γεισπκιναξ γε Υ̓Υ μὴ “ποιεῖ ηὺ πρόντιϑύ μὴ οἰγοιϑέν, ἐδύχω 

δΔΩΔΝ εἰ τ μὴ οὐγιϑῦν: ηδκ ἀλαϑον κοίζῳ ὁ προς τὐϑέ μι. Φι. 

ὁ ἀνάπο εἰ ριϑὸν ὁνλον γρεε ἐ ὃ λυνὶ μέλαν,» ὁ Γλυκὺ πὶ 

τς Ράλιρ ὅτι τι Ἵ ἡ ἡ “ῆον λέγί), δι αὐ σλισ ὑποῖρ 

“4 ηδ κ μὴ ὃν αἰγκϑὸν. λιν ὖϑ μάλλον! δ ἡ τον αἰλοθ ἀλόυκ. 

ἐυθήσωτοοι. Ἢ » ἐιαγὶ Κσενοσ' μόλλον ἥ ον εἰγοιϑον. ΣΑΣ 

μᾶλλον και ἢ ἡ “ἴον δηΘΉ σοτου δι αὐπιορί διῶ δύπτοσ, ο 

Ἴσ σατο’ πρὸς ηὃ τω χλρςς πρλλουν Ἢ οὐ ̓  λέγομδΐων ΜΑᾺ 

Δὸν, απρλῳῴς ὑπατέρχει διδι »» 2 λέγετοι μάλλον δ τῆον. ο(Ἃ 

λδ δια Τοῦ» ὁ ΦᾺ. ὅδε δυῦσ: Τὸν δόυπὸν δὲ τρόπον σὐμεπτίοις 

ἰοῦ; ἐσπὸ ΤΩ) χτοΐχροκοὺ στὸ τὶ. "οὐ πον. εἰ ΥΣ ἰςοὐτούε ἐνδ. 
χη) οὐ ρὸν δέ χί) ὃ μοί ὡς ὃ δι γὸ ρὲ Νηρῦνδ κα οἱ πρλι οἰδύν 
ἐπὶ, οὔστά ἰιικτοίττι, ἐπε τοῦ οὔτι ποτί ἐνδέ χ(. ἀνσοισίς, ὁ γῇ 

ἐι οὐτοῦτε μδ εἰσὶ Φ ὕσεὶ ασου δϑοι. ἐδἦον ἐλδιϑέρίοι: ἢ σῷ -- 
Φ ρυνίκοὶ “τλς οὐκ, εἰσὶ φύσει ασουδεδοι. εὖ δεῖ; ἡ φύσε! 
Φρόνεμ ὁ μοίων δηρτε μ ἰρδέ χ᾽ ΩΣ πὶ μὴ φϑοιρῆναι. 
οἱ σλοῦύκ ἐνδέχί)μὲ φϑαριν" ὸν ουὐηὸν ὁ Ῥότον ἱ ἼΡ μ᾽ 

συμιφε  ρᾷ γο οὐ ΤῊ δυο τῇ γαλόϑαα οἱ ον ἐνγοῖὶς νοσώδε σι Ἐπ᾿. 

εἰνπλϑ συμφέρῃ, ἐπ; δηρὰ ΠῚ ἐνοί μιόνον διμμα τ᾽ τὰν ΤΡ ΧΩΣ 

δέ δυατ ὑπ γχεν χ "αὐ δά ζκι Δ ηύ μ᾽ μ κωλ τ πρᾶθυ 

ἡν. Ἰδὴὸν ἐν Ῥιθειλοῖς οὗ τλώς" ὃ δ πολονὶ ΕἼδν μϑῳ, οὐπτὸῦ 69-- 

μον, «ὐλλεί τισίν: ἐδενκὶ δαφέρφῦ ὁγρυ ν σι: πρέντοῦ ον 

ὴ οὐνηοῖς ἔσοτε Κοιλον ἐν Ῥιράλοϊ συποέλ »πμ ̓συμφέρφφαρ 

ἢ τα 



Π 9 
μανδύφάθαν, οἷον ὁτῶν μοσῇ. εὐ πλιίσ δὲ δ κ ἐσὲ Ἰδρ "ποτὶ ΩΝ 
μαόνᾳ, ἀλλά πῷ δακᾷ υϑῤῳ “πῶσ ἐδὲν ὴ δυο ρ4, δηρχε θὺ 
ἐεὸν ὅ τῶ μόνον δερκείμϑμοο ἢ [8 ὃ δου δ ν ὅξην ῦ ̓  μηδενὸς “ρῖς τς 

χιϑένγς ἐ ἐρᾶς,υ τι καλονδξην, ̓ ἢ ἐγαιντίον' οἷ ον ηὃ ηὃρμ πρᾶ 

ϑυύφν, ́ "ὦ ἐρεῖ; καλὸν εἰν νας “Τὶ σὲ κορλὸν εἰν οὐκί τοὶ 

καλόν; «οὐὐηοὶ ηὸ “τοι σ’ ϑυσσ τί μᾶρς ἐρές καελϑμ,μιηϑὲν ΡΟΘ ΤΙ 

θεὶς: ἀν σλουϊσ' » ἀῶ νϑβηνιώςτε ὁ 0 δ μηδεγθσ' προρτι 

ϑύμδρνυ δοκμεὶ ἘᾺΝ καλὲ ἢ 

αδορὸν, ὃ οἰλλόηε τῷ 

ηοἰέχων οἰ πτν 

ὀηϑήσε 
Τοῦ: 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕ 

ἰψίφν ΤΩΝ ΤΟ 

ΠΙΚΩ͂Ν. 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩ͂Ν ἜΝ 

ΞΕ ΞΞΟΟΣΣΕ ΧΟΤΕΡΟΝ Δὲ αἱρυτώτερον ἢ εέλ 

ᾧ τὐλδιῳοῖν, ἐκ δ δε σχεπεέον: πρῶτ τ 

ὸ οἴω, 6 15 σκέψιν γριόμεϑα,- εἐχυσπύρ 

ὥ ἤϑ γρὰν δγερῶ τῶνοθς μέλθίληρ προς ἴλλη 

(ἡ λα « δυρεφο ρον ὦ ἐλόμτων" ,οὐδιεῖς Ὁ οἰσσῦ 

λᾷ ρό,, τ τέρον δος μονίο ἢ ὀσλῦηος αὐφέ- 

ἜΣ οτος, τῷ τέρον, αὐδισέρ Με σευύτηῖο' (λ΄ περί 

ὧν δαμῷι ισβελεμϑ “ποτύρῳ δὲ προϑέϑαι μεξλλον: "δυο τα 

μα δ μίαν "ὁρᾶν 16 ὁ ἐτέρυ πρὸς ἐτέρον υὑπέρο χῖν' εδῷλον ὅν ἐ 

“χὶ Ἰέτων ὅ.χ) δφλβείσιις ὑπεροχῦσ μιεῖσ ἢ αλήόνων, δα κῖεε 

ποῦ ΘἩ στ το καὶ διέ γο. δα. γι ξεν αἱρετώτερον, ὁ πρότερομ 

Ἰυγρνφ αὐῆβ ὑτσερί λον: ρῶτπον μδῳ ὅν οὐ πολιγξονιώτερΝ 
ἥβε “βομότέρον εὐ ρετώ τὰ ρον 12 ἡπῖον γοιΐηου Κα ὁ δὺ μάλ) 

ἑλδιηδ ὃ Φ ρόνιμιοσ:" ΜΝ  ἀλοιϑὺς ἐμήρ' τὴ δνόμιος ῦ ὀρϑῦσο! ἡ πὴ 

ασου δδύοι “πεοὶ ἑκαύσο αἱ ρούμεμοι ἢ ω γ εἰσιν" Ὗ ἐν ἐ- 

κάςωι, σφ ς ἐπερή μονές, ἢ 94 σλεί οὐδ᾽’ ̓  οἱ πρίν τεσ' δ 

ὧν ΩΣ ἡ σοι τον, κ δ λεῖ ουσ' ῬΙασρων, ἢ Ἡ δι “ποῦν τ᾽. 
ἢ ὁσειῦλω! δι πρλείουσ, ἡσοέρ τίς: ἢ “ποίν τος. ἩΡΝ ηὸ δ ιϑυ δ. 
“πούν τοῦ ὙΊ3 οἰτοόϑου ἐφί() “διέ; δὲ ἀν προρῦ, 7, ὃν ἢ χ- 

ὑνήλοι τὸ φηϑησύμϑμον. γ::σὲ πλώς μϑῳ βέλτίον ἡ(οἷ ὍΤΕ 

τώτέρον, ὁ κατα “τὴν κελπέω ἐπεισ μην ̓ δέον Ἢ αελπί- 

ων ἐπσιοή μη Φ: οσυφία τυ τορι, κοὐ» οἱσλωσ' ̓αὐρυτώ 
ρον ἰω. χα τοὶ Φιλοσοφίαν ΑΝ κα ποὶ σέχστονἐκῆν. τινὶ ὃ, 
2 Κα τοῦ τὴν ὀμκείον. ἔσεττα δὲ δ περ καὶ δέ, ἢ μὴ ἐν 

γδευφ δ μον καὶ δεκουιοσύυα “τῷ δίς αὐου «ηὸ μϑῳ ρὲ ὧν γεύφτῷ 

ἢ τος 

ΦᾺ τ κΧᾺ 

ΦΥΦΙπΚΣ δ ὁ αὶ 
ΔΡ; 
ς σον 
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εἰπεθῷ δὲ οὐ- "ρὰ τ ὁ μδιὺ ὑπερ οἰγοϑον οὐ δὺ δ οὐδὲν » λέρε- 

τοῦ δσέρ ηὸ ἜΣ Σ μὴ Ε Ἰυνχανά ἐν γ᾽ γυφ)νοοἷ ον Ὁ λθυκοὸς 
ἡνδσ' οὔϊι. ὅδιυ ὀπσέρ χροίμαιὁ μοίωσ δὲ ποῦν ἐπ 2 ἄλλω: 

ἵΚαῦ ηὸ σδγᾷ ουυ στὸ οὐ ρί ἐηὸν 7οῦ δόπεροι αὐ ρατο αὐρεπωσίρο ιν: 

οἱ. οὺ 9 ὁ ὁ πιαόνᾷν τῶ )υεναζεϑα «ηὃ μὲν »» δὺ)ξουυ γὸ οὐ ρεηὸν: 

ηὐ δὲ, δ ἐπέρνα ηὸ κορϑρόυηὸ “τῷ ἰκο τοῦ συμβέβηκοσ: οἷ-- 

ον ὁ τοὺς Φίλους δγηκοδουσ' ἄνουν πηρυτοὺς ἐλθροῦς. ηὃ μδῳ 
ἢ» κοι ϑούν ηὃ αὐ ρέγὸν: ηὐ δὶ ἐεωτοὶ συμθεροίκ ἐσ οὐ ρῦ μεθον, ὅ.- 

“σ᾽ ων ὸ ἡ λιδὲ σ' με λεύππωσίν: ὕϊησὲ οῦτῦ τευ ἼΤΩ 5. πρὸ 

Ῥυρυ δεοιέρᾳ δὲ τῷ γροπρυὸ μδῳ Ὁ ἜΣ φίμλουσ σδΎ 

καῤουσ' ἐξν οὐ δϑουῦ γὸ ὁ αὐρούμεϑα: ἃ εἰ μηδὲν ἡ ἡμῖν μέ (λλφ ἔσι-' 

ϑας κἄρ ὧν ἰνδοῖς σινηὺ σὲ γοῦσ ἐλθροῦσ, δέχ τερον. δπτος μὴ 

εἰὲν ἡμοῖσ' βλοζτητώσί: Καὶ ηὃ αὐ Τίον οἰτόϊῦ Χορϑεία ηὸ, “ΖΩ) 

Ἴςον, τοῦ ὁ συμβεβείιοσ οὐτίτ πκουϑοίστερ ἡ ἥ εἰρυτί τῆς Ἰύχες' ἡ 

μϑῳ ἢν καιϑοδυ σὴ, ἡὶ σὲ κα τοὶ συμιβέμηκοσ αὐέο: ὟΝ τὰ 

ϑϑγικοὺ εἴ Τι οἶλιο τοίοῦηον. : Ομιοί. σ᾽ δὲ γιρὶ ἐσπὲ ΤΩ νος μ πὶ 

οὐ: ηὸ Ὁ Ὁ ἐκαϑέῶυντο κορκοῦ οὔ γρον, φινκηρτέρον χοῦ περ τοῦ 

συμιερηκο σοὶ ον κἡὶ κακία μοῖρ λυ: ηὸ μδῳ Δὲ ἀωβώμβε 

μαοκονε ἠδὲ 1ύχρ κού τοῦ συμβεβηκὸς, Κα " ὁ οὐ ελῸ οὐ τρεϑ᾽ 

Ί5 τῶν: αἱρετώτερον. οἱ ΟΝ 0 δ υἱ τἰοίξε ϑα ΤῊ τί μυιῶν τ οὐ δ μὰρ 

}» εὐπλος οἰμριϑὸν ηὸ δὲ τάν; ΤΡ Ἢ δοομϑψωμ’ τομῆ: ΚΚαἹ ηὰ ὃ 

Φύσει, γῦ μὴ Φύσει: οἷον ἡδγικοιο σίρυη ἣν  δυκαέου. δ μϑῳ Ἂ 
Φύσει: ,ηὖ λιέτλκ ΤΉ ον: Καὶ ὁ τῷ βελτέον! δᾺ τιμιωτέρῳ 

ὑποίρον, αὐ ρέτω τέ ῥον" "οἷον θεῷ ἡπὲρ ὀῤθρώπ: "οὐ ἦν 

ΕἼ ὑπὲρ σῷ μαι. 7)" Καὶ ὸ ἐν 7 δελτίονοσ Ἴσνον, βέλ“τε. 

ον ἢ τὸ ποῦ δρίροννοσ: οἷον τὸ "τοῦ ϑεοῦ ἀπέρ ηὃ ηδοῦ ὃν 

θρώπευ. απὸ μὰ ΣΡ χοῦ ἰκοινοὶ ὧν εὐμφοτέροισ. "οὐδὲν δέοι. 

φέρ ἐλλύλωμ. γγο ὁ σ΄ δὲ ἰδύοις υὸ ἔτερον Ν ἑτέρου δα, 

Φε ἔρον πατέρ χί: Καὶ τὸ ἐν κελτέοσιρ ᾿ προπέροισ' ἢ 

τρμι τέ ροισ, κέν γέονεοὐον ὑγεία, ἰγῴος" Ἡρῖὸ ἐκαΐγλους, Ὴ 



γϑῳ ἡ» ΟΨ υχροῖ Ὁ Ἂκ ἔξ ῥοῖς Δ ἀκ ς δὰ γυχοοῖς,εἰπλών δι 

“τεῦν "δ ὧν πρώτων σωυέσηκί ηὁ ὁώον. τοὶ ὃ ἐγηῖ Ἰσυὐξέροϊδ' 
ἦμϑι ὅ» ἰχωυφ,ἐν"ρῖσνλήροις (Δ, ὁδοί: Ὡὸ δε κείλλοσ, τ: Ῥμελῶμ 

ηἧς σὺ μαι δίοι δοκεῖ εἰν δ: δι ηὃ χέλος “' προὶ ἡ Τίλος δὲ 

ῥιετωῖερον δοίεε εἰνα: ν᾽ δινοῦν εδἴγγυον Τῇ Ἰώ λουϊ: Καὶ δι: 

εὺ ηὸ ἐπρόν, ηὸ Ἴοῦ κἰνΤέλοσ αὐ ρυτώτε ρον μῶλον, ἑπὲρ Ἢ 

ρος δὐηό χε: δον τὸ προ ἀὐδοω μονέίον σύμ ΤΕΊΝΝ: ἦτσερ ἢὸ πρὸς 

Φῥονηδὶν γι » ἡ “ρὺς οὐδε μονίοιν συ τεῖνον, αἱρετώτερον. 

ΚὰΣ ο δαγωιηὸν τῶ εἰδειροίηρυ: ἔτρδιύο "πο ΑΙ Κυ ὀντῶν ὅ 

"δ τέλος 6ξ ὙἘοΟ: διουθηὸ βέλτλον. ποι τικ δὲ ̓  Τέλους, ἐκ 

ΊΖ τ εἰναίλοτν ὃ ὅρον "σλεῖο ) ὑποερέχρι ηὁ “Ζίλος 12 τίλυς, ̓  ἐκένο 

ἼΣΖι οἱ κε ὅ ρι ΤῊ 3 οἱ οΥ εἰ ἡ ἡ Κ δου μονΐα; πσλείον! ὑποίρχᾳ ν 

[είας ἤσπξο ὑϊία ἐγενδιῶς τε ηδ ἜΣ Αὐδούεμλονί ας, ρέΝ 

“τίον ὑκείας.Ὁ δῷ ἊΝ αὶ δἰ δούμιον (αι,  [ξῤοι σ’ ὑπερίχῴ, »σουωῳ 

Ὕ ξὸ 7 οε γῶν γὸ “τῇς δου μον 912 ὑπφνῦ ὑπερέχφοὶ ἡ σὲ καἱ 

γ8 (2 ὑγηάνου ἐλούπονε ὦ ν΄πέρει αν: ὦρσε “πλείονι ὑποίρχᾳ 

ἢ ποιητὴ κὸν Αὐδοορμιονίαι οί αὐ γη4νον! ἢ ὑπέρή ἑκα .12 17} 

4ν δαλὸν οὔν 6 γέ αὐφετώτερον τὸγριητηίεον δὐδονεμιον [εἰ δ’ 

πη, ἽΖ ̓̓ οὐνι[Εκα "σλεὶ ̓ νε πεφέ χά: Ἔτι η"ὁκαλλὴ καϑοῤυηὲὸ, 

ῶ τὐμιώτερον" ΠΥ ὑπουινέχω τερον: οἷον Φιλία, πλοΐου. "ἡ δὲ 

(κι ροστυύα, ὦ ὐγέίαν νὴ ἰδίος: στὸ μδῳ 5) (καϑέυτο 3: 2 τιμίως. 

οι ποιὸν εξβιχοσὶὲ κουϑηζυ τοῦ, αὐ δεξ τερον: δεῖς ὴὸ Τὴ μᾷ ηὸν 

Ἄλον διαθηὸν, εἰλλα λάτερονυτῆν. δὲ Φιλίαν, ἘΠΡΑΤΗΣ 

") μηδὲν μέλλοιὴ μῶν ἐπέρον “πού τῆς ἐσεῶϑ". ἔπι ὅχρν 

δου Τίν οἱ ἡ ἦσο οῖρα οὐ λλήλοις πὸ ρεε᾿σλήσέοι (ἃ μηδειρύμμε- 
θο ὁ ὑπεροχὸν μηδὲ μίοιν σειυιδεῶν 715 ἑπέρου π πρὸς ἑτέρον, δ3 ι 

βάν απὸ ἢ πὰ ρεππομῆ. “φγ»ΐ ἜΥΧΟΣ μένον εἰ ριϑον, 12 9 
ρετώτε ρον. Ἧ δὲ το ἐπτόμϑνα κακᾶ. ᾧ ἡ ἐλικιῆον οἰκκολῃ θεῖ 
καχὶ ποῦ " ϑυῦρι τε ῥλὐν τῶν ὴ δέμιφοτέ ρωρ οὐρεῆῇ, ὑὐδ: 

κω λυᾳ δα ρές τι πὸ ρἐπσέϑαρ. δι χῶσ' δὲ εἰσπὸ ποῦ ἔστε 

ἈΠ τχας 



ὅϑυω! ἡσκέψισυοὺ .» πρότερον διὕσερ ον πε οἱ οἱ τον τῷ μῶν 
θχίγον“ τί, ηὸ μὶ  ἰϊοθν “πρότερον. ω δὲ ἐσπέφοιόϑοω, ὑσέρον: ρνίΔ 

Τίου οδὼ οὐ πεηοήρλὺ ηὁ ὁ ὕσερον ἐπρμϑρομ: ̓Αρυμιε ἀν φνν ὅν (» 

μϑιύων ὁ θ πότερον: δὸς β ᾿ χρήσε μον. ἐτὶ σοὶ “σλείω οἰτοεϑοὶ ἢ: ἢ 

ἐλα πόνων ἡ ἡ οὐ) ἢ ὄταν τὸ ἕτερα ἐγηκῖς ἐπί ῥ ὑαυέρχυ, τοὶ 

ὀλώδω ὃ ἔνηοίς πλείοσιν. ἀνσοισίσ, ὀπουϑατερον ϑασέρου 

ΤΣ οὐδὲν ὙΥ αὐρετώτεροι το ἄμφω τῷ ἡ ἐγοσ'- οἷον ηὃ 

ὑπαζεϑο δ ἢ ὐτέφα, που πείοε ἐπι δὰ ὑγεαζεϑας “Τῆς 

ὑγείαισ ἐν «κέν αἱ ρούμι εχ - ε τρί μή αἰ οιϑοὶ δὲ αλιθών οὐσιβς 

κω λύφεναι αὐρετώ τέρεν: οἱ ον δύ δνος μονίαν πρὸ ἀλότι διμη 

σι} ἀγοϑὸν, δικουιοσίωύησ' Σ ἐἐμόρίας: τὰ τοῦ αὐτο μεθ1} δ 
νῆς μόξλλον ὴ ἐμὶν σον ἧς ϑ.ο τοὶ κοὐ τοὶ μοτοὶ ἀλυσπίασ ΜοΣλΑΝ 

ἡσες μετο λύσσης: Καὶ ίκαςον ἐν ᾧ κραρῷ μεῖζον δύνα 

τοῦτ ἐν ἸζΊῳ δι αὐρετῶτε ρον οὐ γὁ ἀλύππως ἐν χῷ γύρα μᾶλ 

δ ἐ ἐν ΤῊ νἐδχη 7: '"μόζου καὶ ἐνῷ γήρᾳ δύνοζ,. πο Σ χορὸ τοὶ ὃ 

αὐφρέννσὶ: ὑγτῷ γήφᾳ Ὡπηθ. οὐδεὶς κα τὸ νέαι αἦρεῖ 

ἡ μόΐ.. “διὸ μὴ οὐξίδν Φρονί μῇ εἰν" ἰδαμορία, οἰνοίσπρε ιν: 

ἐν τῇ μέσα τι αὶ εἰνου ιολου,ἶχα τοὶ δ δ᾿ οἹρίαν ἐνέρίεια. ὁ δ μιοί 

ὡς ὃ δι ἡσοφρυσευύη: μᾶλλον δ οὐμέονῇ! πρισβυϊέῤ' εη5 β ἐπὶ 

θωμιων ἐνολλν ΚΚ ἜΤ πον τὶ κοι ρῷ, ὴ ἐντὶ πλείσο! 

γανσὶμωτε διοἱ οἷον δικουοστυύη , ἰσυφρ οσουν, εἰν οὔ διτ. αὐ μ 

δ οεὶ: " δεῖς »Μησί με: Καὶ ὅτουμ " ἐχόντων μηδὲν ϑαϊέρε 

δεόμεθα ᾿ ἐλοντῶν, προρδεόμέθοι 2} Δοιππου. (καθάπερ 

ἐνπϑ δικαιοσέυθησ' Ἀρὼ ἀγοβοίασεδικοιίςον μϑῳ » ππέντων ὃν 

τῶν ὅσὲν χβύσίμοσ ἡ  οὐν σία: δ εἤρείων ἡ πῶντων ὄνχων, χοή 

σίμιος ἡ ἐ διρκουο σίυδη: ἔπι ἐκ φϑορών κοῦ Ἢ Τ ἐπιβολώμ. 

μοῖρ ΟΝ γδυέσεων κρὰ “ΝΥ ληνεωνηρὸ ΤῊΝ ὁ ἐγεὲν τίων: ὡν Ὁ Ὁ 
αϑφθο ρου ἡ Φιυ ]ερα, οὐ τοὶ οἰ οε τῶτερα μοι ὡσ δὲ κοὺ ἐ .- 

»χ} » δ ἀσαὸ δο λῶν οἱ ΠΝ ε ἐγαντέων οὗ δ Υ ἡ ἀππτθιιο ηδ 

ἐνανγέον φιμικτέρον, οὐ)ηὸ οὐὐ ρε τῷ Τὶ ρον: ἐπὶ δέγεβγος 

1 

---΄--ῸπᾷὋὺυυα μν “αὐ οοτ-πἀχλπηιυ παν 



σεν "νὰ Μὴ λήγψεων, ἐνυίτποι Αἰνιὧν 7) αἱλήν4σ "οὗ αὐτνέ 

δεῆς αὖφε τω τέρα, κοὼ οὐ το αἷφετώ τέρει; Αλλοσ' γὐππῦσ, 

δ ἐγγύτερον γου οὐηοιϑον, βέλτχεομ πο αἰγιϑώϊε ρον. (δ ῃ Ἔ 

μοιώπερον ψ' ἀλιϑῴ οἷον ἐδϑηκοιεοσίι αι δυκοίου. Καὶ 

τοῦ πολ τέονιοιὐ ποῦν, ὁ μοι ὁεροννκαϑοΐτσερ ηὧν αὐοιντος 15 

ὁδιυοσίως ῷα σὲ βιλτέω τ νενεἶμοι, δυό τί ὁμοιότερος τῷ ἃ 

λιλλέ ιξνφοισίς ηρύηου ἔξένυτιοῦκ οὐ ληϑέσ' οὐσὲμ δ» κωλύᾳ 

μή Ἧ ἡ Θέλτιςοτὸ Αχιλλάϊδ, ταῦ ὁ ὁμοιότερον εἰγορα κα οὐ ὧν Τοῦ: 

τῶ ἑτέρου ὀγγοσ μὸῳ εὐτεοϑον, μι ὁμοίου δὲ. σκοπεῖν δὲ εἰμοὶ ἐ 

"3 τοῦ εἰλοὶ ὀτέρο εἴν ὁμοί (ωδ καϑοΐπσέρ ὁπ ϑηθκος ὀύθρώπῷ 

»χῷ ἵ ““ασουμὴ ὄγηος ὅμιοι συ: οὐ ὃ» κοξ,λλέων ὁπέϑηκοτι δ μοιο τέ 

ρον δὲ τῳ θρώπῳ: Παΐλιν ἐπὶ δυοῖν, εἰ ηὸ μδν σα πολ, 

τίονενὸ δὲ τῷ χείρονι ὁ ὀμμοι ὑτέρο, θη δὺ ρέ μι ,ίορ ηὸ πθπὸλ 

Τίονι δμμοι ὀπέρονἐ χη δὲ οἷ Ἰοῦγο ὑνσρεσιν οὐδ Ἵ» κωλύφηὺ 

Εγ Ἐ το λτίονιἀρίμαῦμολ εἶναι: τὸ τῷ χείρονι; σβόορα: οἷον 

εἰ ἐμ αλας τῷ Αχιλλᾶ ἐρέμα, οδὺ διυ ον δ δ΄ τῷ γέδορι σφβό ἤρα. 

γιοῦ εἰ ἐγόρϑῳ τῷ! μολτέον εἰ ς“71 ὁ τα χείρω μοιον, εἴη ηὸ δὲ τῷ Δ χεΐ 

ῥον! ἐσὲ τὸ ρελτίω: καϑαϊσερῚ ἐ“σσὸς ὄνῳ. γὴ “πήϑηκος εἰνϑιρώ- 

ὙΠ Αγλος,γὰ ἐπεφανίςαηον 12 ἡ ον Ῥιούου, πο τοὶ 

“πώτέ ρον: μαΐον )}ὲ ἐἰλοαιπτῶ ἔλοντεν οὗ μήϊθη ξᾳ δὶ λαιί 

Καὶ ηὉ δ ἰδιοαῤτερονοῦ Χοι νυτέξ. Καὶ ηὸ Ῥείκανγοῖς αἔκοινωνι, 

ηὑπτερονταὶ ρετώτέρον δ» ῷ ῳ μηδεμι α διυο ρφαοἐκολυϑεῖ, ὴ ῷ 

οἰκο λυϑέ. ἘπῚ εἰ73 ὡτλ ΤΠ ινοό ἐχχὴν, δι οὐ πι ηὸ ρέλτισὶ 

“Ῥἐντέτῳ βέλτλ ἐντῷς ἡ ἑτέρῳ ξελτέεν. ὀδε διλτίων δυδτ ἐπε 

"χύυ, (ον ὃ μέλτιοῦς ανθρωποσοῦ κελντίσου σαοῦ ρβελτέ 

ων". «ποὺ εἰ γὐ βέλέςον 1ον βεμντίςον ἰλτίςον δι ηὺ οπλῶς 1 

Ἴσ τοϊ ἈΤέον. οἱ ον εἰ ὁ ξίλτιςος ἀνὸ: 12 βελτέίςον ἵσπου βελτί 

ων (Δὸ οὑ"αλὼς ἐνθοωτρε Ἐν ὁταλῶς  πασου ελτίων- ἔπι ὧν 

σὲ; τοὺς Φίλοισ μετοερζιν. αἱρετώτερα, δ ὧν μι: Καὶ ἀπρὸσ 

"ὦν Φι (πράξων ὀχλομεθα, ̓  πρὸς τ ΓΊυ Χό ὑμ7α, τοῦ Τοῦ οὐ ρε7ω- 



τυρουοῖι ὃν ηὸ δ δκοοηρει [ἄν μὰ ἢ “ποιῶν μέλλον; ἡπὸρ ηὁ δὁ 

κέν. του Φίλοισδ “ποιεῖν μκουλό μέ ϑος μξλλον, " ς σοι. 

γὐς διγυ λόντας οἐνοΐτσθι μίν. ας τοὶ ὁ ἐκ του ριουσίουσ δ ά- 

γαείς έν ρβέλγχέω, ἐγίοχεύὲε ποὺς αὐφετω τέρα ,βέμτιον δος 

ἢν γὐδὺ ζημ. τὸ δὲ ζῇν, την ὃς περιουσίοιρ: "αὐ ηὐ δὲ ηὐ ζην, οἱ "- 

γαγίεοδον νέοσε δὲ τὸ βελτέω, οὐχί "οἷ αὐρετώ τέ ρει εοὐ 5} 

εἰ Φελτίω ἀνε πιικῖον δι οι ρι τωτερα: οὁ τοι Φιλοσοφεῖ, Θέλ 

τιον 7 γειου τέσοι δϑ" ἀλλ χα ρετώτε ἐλ ιν κο ρον 
κοάων ηὸ διὲκ περι σίως Χξὲν τρῶν ἡ πῦρ λόμτων Πρ ρακαῖς 

ΟὟ »οὐνα,τὸνοὶπροσκαῖϊα σκϑιάζιτ! Ῥ καλῶν τισὶ: ιν δίσως 

αὐ ρετώερον γὰ ὃ οἰγου ποσόν ὅ.7 βέλτιον: ὃ, ηὸ "δέκ περισσίαν: 

Κα μη βησοιρᾶλλν πορίσοια, ἢ οὔξεπωρᾶλλεὁ ̓ πον τέ 

φρνϑὲν ἡδυικουεοσίίι πρὸς λῤόρίαιν: Καὶ εἰ ηδδε μϑῳ ̓ἀνωτοῦ 
δϑαόρε ηδν τύ δα δὲ ἀνϑυ 72. ὃς μὲ; δέου δυώκ μισ' ἄνϑυ ῷρο γήσξως 

οὐ χα ρεηὸν" 1: νησί δὲ ἀγὶν δωυοί μὲν, αἱ ρεηὸν: Καὶ δινοῖν 

Εἰ ἰϑοζῖε ρον οἱ οἰ ρμϑ “μεθα ἐγειηὸ ΔΟΙΊΡΥ δ ξμ μῶν ὑπατέρχέν, ἐκε- 

γ9 αἱρετώτερον. δδουλομεϑο δοκεῖρ ὑποίρ χάν"οἱ ὃν ρος 

γέϊυ οἱ ρνού ιεϑες, Ἰγφυεῖς δόξεαομϑῳ ναι. Ἐπ! οὔ ΤΆ του 

σέ αι ον ἐπυτιμ]έον δὸσφο οὖσι, 22) αἱφετώτε ρον: Καὶ 

3 τί, ἀπουσίᾳ μ ἐλυστθο ροιώτὶ μιᾷ )λον ὑπεσέμ]όον, ἜΟΙΚΟΣ 

αἱφετώϊερον-. Εν ὐστὸ ηὦ οὐ Ὁ ̓θδυσν ἔλον τέω ο! ἰκεῤὸρ 

ἐρίτίω σορὸν δ λονηοσ᾽ αὐφεπώΊεέρον. ἀμφωδᾷ γον, »μεῦλ 

δον ἐ λον ἐ γε Ῥ μδρ τσοὶ [Εϊ ἀτεοϑὲν ἐνεῶνο διὸ πα γι δὲ μὴ 

“πο “τὸ "προιὼν αὐἱφετωΊορον, (ιαϑε πέρ ϑερμδορον “7 ϑὲρ 

μοῦνον,» Υ μιὰ εἰ δὲ ἀμφ ποιῶ [Εἰ Ῥ μιᾶγλον του! δ ποβέλ 

Του δ ἰευριώερον γε ἀγοεθο νιοὶ ον εἰ αὐ μδῳ πίω Νυχὲν σὲ 

σῷ σῷ μαι: Ἐσι εὐγὸ ὥβιπτώσεων. Εἰ βχρύσεων. δ πράξεων 

τὸ δ ὦ ἱ ἐργῶν πο τοῦῦ τοῦ δὲ οἰ πτέ κείν ων οὐνεο λουθέ ἽΥΣ ολλύτ- 
λοις: οἱογεἰ τῷ δπκαΐως αἱρεγώερον. Τῷ εἰμρθωσ,. Ηβθη ἡ 

δυχιουο σωύματ' οὐν οἹ»ἷ7 μἦρε τὠτεὸν Ὁ εἰ καὶ δικοαιμσυμύε “ἢ ἂν τ 



ἦε, αῷ αὐρέ τω Τύρον, "νὸ τὸ δηκαύως τὸν οὐ δροίων, πτέραῶλῃ 

σέωσ δὲ κοὺ ἐπὶ “Θὰ οἔλλων. ἔπη ὦ τένος τῷ αὐτο ηὸ μῳ 

μϑζον αἰκεϑύν 81: πὸ δὲ ἔλα ἴον, αἱρετώτερον γὸ μέζον οἢ «ἡ εἰ τ 

μείξονοσ μᾶζον ἐ ΕΗ ϑοῤτε ρον: ᾿Αλλ κοὸ εἰδιύο τὴν οὐ τινὸς 

ἔπη αἱρετώτερα, ονὸ μάλλον αὐρετώτερον, πο τῆον. οι᾽ ρέ τῶ- 

τέρου αὖ ρετώ τέ ρομ: ἔπε οὐ ἡ ὑπερβολὴ τῆσδ ὑσερρο- 

δῆς αὐρετωτέρα, μοῖρ οὐὐ τὸ αὐ φιτώ τέρον 0: οὐ ἐμ ῃ ΔΕ ΌΛΩΣ 

τῶνιοδρετω τέρα γνὲ ᾿' τῆσ φιλίας ὐσερόυλι τσ χημος 

ΧΟ Καὶ οὗ μῶλον Ὗ ἕλοι ἧσοοῦ ηὸς ἐουυ Τα οὐνίος Εἰγοί,, 

ὃ οὗ ἔχερνστοῖον ρὺς φίλοιο, χιιμείτων. ὅτε ἐκ τῆ ηρο 

ιϑέσοως εἶ τῴ οὐῳ' προντιϑέμθῳὀντι, ηὀὗλον αἱρετώτερον 

πο Εἰ: ἰδ ΘΟ καρένϑο δὲ διέ προτοίνφν ἐφ ὧν τῷ μὰῳ ἑτέρῳ τὴ 

προς τιϑεμέν νῶν γαὐταεηδ κοινὸν ἐ ἢ ἀι λλώς “σῶς σιωυδτόν σεξ1ᾧ 

δὲ λοιπῷ, χεή το: ΠΡ ; δὲ σαυβγδνγξενιοἷον πρέονουνὴ ἡ δρέπῳ 

βον ὍΕΙ τικηονικίς. αἱρετώτι, ὁ ὁ πρίων σιυυδ εἰζόμϑμος: 

οἱ“δλοείς δὲ, οὐ χοιῤ ρέ τώ τερον" Γά μιν ἐλοίτῆονι προς χεϑέν, 

ηὃ ὅλον, μέϊζον “τ! [εἴ ὁμοιίωσ δὲ κοὺ ἐπ τῆσ εἐφορί στοΐϊ: 

οὗ δ ἀφοριϑένγοα απὸ τῶ οὐὐ τῶ ηὸ λειτέμϑρον ἐλατῆον, δε 

καίνομιέϊζον δω εἴμ, οηῤγεοφοκερεϑύν ηὀλφηρ μενον ἔλαῆον 5| ἔν 

Καὶ εἰ τὸ μϑρ δεξοιογδνὸ δὲ δγοιπέω δόξαν αὐριτ. οἱ ον ὑίακαλ, 

Αρισιώρος δὲ τῆ πρὸς δύξανντὸ μηδενος συιυ4δύπος, μα δ στον, 

οἷδς σοί ὑπνόρχάν καὶ εἰ ηὐ μδρ δγξοιυκ Ω δηοὺ τίω δόξειν. 

αἱρεηὸν,νὸ δὲ γα ϑαζτε ρον μόνν- Κα: ὁπότερον μάλλΝ διαὼ 

"ὁ τίμιον, Τ᾽ δι δέλτεον (Δ αἱρετώτερον" τεμιὠήεβ δ᾽ δὲ ἔΐᾳ 

καϑεουνηδ, ὃ χἰαδενδδ οὔλλου μελλονῆδς ὑπορξάν, δεφουυ 

αὐ ρύμεϑοι μᾶλλον: Ἐτέ γε κέδϑθα πρσοιχβό τὸ αἱ ρετὶ χέρί 

Νὴ τένων χάριν οἷον Ί συμφέροντ ΟΣ ἼΖ καλοῦ κα το ῆ δέος. Ὧδ᾽ 

5) πρὸς ἀπαινττεὶὶ πρὸς τὰ “πλείω χρήσέμον, αἱρεπωήερον ὧν, 

εἴη 72 μὰ ὁμοίως: ΝΕ δούυῆϑ οἱ μφόϊεροιε ὑπω ρλέντων, δ], 

βρῳ μιῶλλλ ὑπέρ χ σκεπτέον, τῤΊερον ἡσὸν ἢ καί δ ὦ ἢ συμῷε-. 



ρώτερον..ς Πάλιν ΠΝ αἱρετώτερον. οἱ 
ον ηδευβυτηἕνεκω, ἀυϊθνῆσ. ὁμοίως δὲ κοὺ ἐπί τῶν Φιυκτῶν ̓ 
φϑυκγότερο ἣ» ηὸ μάλλον ἐμυπτοσυ σζκὸν τῶν οὐ ρέτῶν. ε οἷον 

νόσος αἦρρισ. Ἂ δ) ἀϑονῆενὴ τον σου δοῖον εἰ εἰνοέκω σέ 
χέρον καὶ νόσος: ὅτι έν τον ὁμοίως δεικνιώσμεφδυκοὸν (ναός 
βέγὸν "δ προκείμϑῳ ΟΡ" γῆν} 0] οὔ γον αὐρένν, ἢ τς ἐλοίτθῖν 

“πητδμοιὼς ριφύ γοῖ, τῶ ἐτύρου ὄνηος αὐ ρεηοῦ μόνον: "τούς μδῷ 

ὁμιυ πρὸς ἄλληλα συῆς ρίσείσ, καϑοίεσερ εἰρητοῦρ “ποιτίον - οι 

οὐὐπτοί ἡ δὲ γάύ “τ; [χε σὲμο! ἰδυπρὸς ὦ δφκνιώ ὁ ὁ γηονῦ οἱ ρεγὸρ ἣ 

ἔν δὰ εἰφοερθν ) μόρον δᾷ τίμπρονς ἐτέρον ὑπσερολόν. Γ 

Ν᾽ ἣο Το ιώτύρο αὖρε τωτέρον, τὴ οὸ τίμεον, αὐ ρεηὸν κοῦ εἰ Ὡὃ 

φησι μώτε ρον αἱρετώτερον, Ὕ ηὸ γχαήσιιμον αἱ ρον" ὁ μων δὲ 

κοὺ ἐπὶ ΣῊΝ οὐλλῶν, ὅσοι “τουτέων ἐλά τιωσύϊερισινν ἐπσένίων 

᾿} ϑέως κα τοὶ τίῳ πρὸς ἐτέρον σύδερισιν, τισί ὅτ αὐρενὸα 
ἑκούτε ρορ, ἢ »ὁἐχέρον, λόλομϑρ. “Οὐον δ πρίν τὸ μϑ φύσει; ρἐταξ--: 

9 ν.- "ὐὐδὲ μὴ Φύσει Λέλομϑῳυὐὰ γ᾽ Φύσει αἰγριθὸν, δῷλον ὃ χὰ 

αὐ ρυτόν ὅδ: Λαπητγέορμ δ χε μοίλιςα καθόλου γόνποισισε- 

οί τον! μεῖλλον κρὸ τον μείζονοσιλεφϑέντει δ) οὕτωσ, πρὸς 

““λείω »χύσέμιοι ἂρ ἐξησοιν. ἤξεσὲ οὐὐ ῬῊΝ Ῥερυμδ ὧν ὀνέουσ' χες, 

ϑῦλον μιόζλλοι “παο!έῖν, μιερὸν πρὶ ρθελλ οἴ ὀσόγτοι Τῇ “ΡοδΗ γ-- 

οἰᾳοοῖ ΟΝ ηἢ ὁ φύσει! 7οιοῦγον,γον μὰ Φύσε! Ἰοιούτου,κιᾶ 2λο νοι 

οὔηον. Καλέ [ηὸ μὰ γέ, ηὐσδὲ μὴ γε νδξ λον μἰὀμδεῷ α ἐνυ- 

“ἀτάρ γο! {(μιρζλλον Τα ὑ“πῦτέ “ποιῷ ἡ ̓  μὴ “ποεῖ ἐάμφω 

“πο εῖ,γ μιεξνλλον “πϑοκν 1ο[οῦηον. Ἐπ) εἰακ οὐὺ “Το νος ηὰ 

μδρ μᾶλλον τὸ δὲ “ἴον, Ἰοίοῦσσον. Κα εἰ γὸ μδῳ Ἰοιούστον 
μᾶλλον Τοιοῦστομ ""ὸ δὲ μὴ Ἰοϊούγου ῬΙο γον, δῇ κὸν, Ὁ: ηὸ 

πρώγν μᾶλλον ῬΙούηομ. ἔπρέκ τῆς προιϑύσεως εἰ “τῷ οὐὐ 

ταῦ προντιϑέμδμοι τὶ ηὐ ὁ Λον μᾶλλον ποιεῖ ηο]ούησν ᾿ 

Καὶ εἰ τα ἡ ἴον γο] ἰούτῳ προντιϑέμϑμον, πὸ δκον Μόζλλον "χο!εῖ 

ηο]οὕ ον. ὁμόως ἜΝ ἐκ τῆσ ἀφοαερέ ἰσοωτιοῦ Ὁ σφ ου-- 



οιϑένχος, η ὃ λφπόμϑρον ἡ “Ἴον Ἴοι οὐ θυ οὐδ μᾶλορ Τοιοῦ-- 

ῬΡΕ Καϑ τὸ Ἰοῖσ ἐναντίοι εἰμιγέσεφα, μᾶλλον Το οίυ- 

ποῦ: ,οἱ οὐ Λαυκοτερον, ηὸ ταῦ' μέ μανι οἰ μιιτέσερορ: ἔτι τὰ 

ρα τοὸ ἐρυ μοι πότερον ηὐ μέλλον ἐπαίδε λόυδμου ηὸν οὐ πεῖ 

ὐν “752 προκᾷ μϑῴου λό νῦν «οἱ οὐ εἰ ἐκ λόνκου ελόγϑσηκῶμια 

δεουκρέτεκον ὄψεως, Ἀφκότυ ρον ὕξ:, μεξλλον γαυθμρευνοῦνι 

κερὶ τέκον διζεων. Αν δ πὶ μέροισ (Δ μὲ καθόλου "ὁ Ἴρο "Ὅλη 

με τεϑή, πρῴ μδρ. οἱ ἐρημϑροιίι αϑόλου κιατουσικάνασέκοι 

᾿ ἐλῤαισικιναι σπίςοι “τῶ στο] ποίνπχες χρήσιμοι: ἐμαϑόλου δ εἰ δέ.-᾿ 

Ῥ55 ρούγτες ἥ Ἰκατουσικδιαΐζον τεσ, ποὖν ἐ-πσὶ 1 μέφοισ'δείκνυμϑῳ. εὖ 

Ὁ “ρὸν Τί 1 ὑπαρίρχ, κοῦ “ιν. κρῖ εἰ μηδενὶ, οὐ δέ χένι" μεέλι.-- 

ςτὸ λσπίκαεροι μῶν ἰκοινοὶ ῬΥΝ ηο "πτῶν, οἵ τί ἐκ δὴν ἐρτικήμε 

νὼν ποῦ ΟΝ συσοί χων» κοὺ ΑΝ πτώσεων: ὁμοι ὡς ΟΥῪν ἐνδοξορ τὸ νὰ 

αξιῶσοι εἰ πᾶ σοι δον ἀ,ιϑ', Θιύτϑ πῦρ ος τ και, τῷεὶ 

"χόσ' ἡδονὴ ἀηρθον, κοῖς Αὐΐσσην εἶν αὐπνα κακόν ἐγεεί- 

τισ' αλιϑησίσ μή ξεδεώαμις, κρῖ λῤαιεϑησίοντὶσ, οὐἱι ζξηρ 

εἰδουγευμίει: “πρὸ ἐπι ὑπο λμπτον ὀπισπηὸν, ὐταύληνψίς τισέ 

πέσ με: Πείλιν [τὸ δ ἀδίκων, αἰλρίθον, ΔΝ ὅκα 

ωστε κακὸν: κοὐεῖτι ὟΝ αἰδκωσκακλν σὰ τῶν δγκοαΐως τῇ 

οἰλοιϑὸν ε ποὺ εἰχέτῶν ἐδέωμ φΦώκηὸρ, μοὶ ἡδονή χίς φὶν -- 

μηὸρ. ἱκατο τοῦτο δὲ καὺ ἐρτὸὶ τῶν ἡδέων ὠφέλεμον, ἡδινάισ' 
εἀγοεθο κα ἐπὶ τῶν φ2εεο τέλθζ δὲ οὺ τῶν αἰνέσεως 

"μὴ φϑορών. εὖ σου χωσ' ἀγτ φϑαρ τέκον ἡδονῆς. ἢ ἐπὶ 
ρϑμησ ἢ οοἰεοεθόν ὅν, ἐΐη ὃ. τις ἡσονῇ ἐ ἐπιρήμί, τῶν ἰκα.-- , 

ἀπ ὁμοίως δὲ καὶ εἰ φθορά τίς ἐσιςπ ας τῶν ἀϑλϑωηθς 

᾽Ν γένεσέσ' τῶν ἰκουνϑορ, ἔξοίι “ὲς ἐπισήί μἷ τῶν ἰεανϑθρ.. οἱ- 

ορ εἰ τὸ ἐπα λανϑοίνεόθα ἀ χίσ αὐρβο ἔπραξε τῶν ἀτεϑῶν.: ̓  

τὸ ἀγουμι μιν σγοτ θοῦ τῶν καρϑθρ, εἰγὸὺ Ὁ ἐπί σοιϑαν οἱ πίδ 

αἰδφοι ἔπραξε, τῶν καί: ̓ὠσοντως δὲ ηρῖὰ ἐπὶ τῶν ἀλ- 

ων! ἐν ἀπασ δνὉ ὁ ὁμοίοοσ ηὸ ἰνφοξον. ἐπε όϊο ποῦ μάλ- 



λον "οἷ μῆϊον καὶ ὁ μοίωσ' εἰ ᾿ ἢ μᾶλλον μϑὺ ὁ 5 ὁ ἄλλου γ6- 

νουσ' τὸ Ἰοιοῦττον, ἐκείνων δὲ μηδέρ ὅξην υἐδύλὼ οὶ ηὸ τ εἴα. 

Τοιοῦτον οἵ “Οὐομ εἰ μωζλλον μῳ ἐπι σίμη τί; οὐρρεϑοὸν ἢ ῃ Σ βόδονῃ, 

εἶδ μοΐεω δὲ ἐπσιςή μιν ἀκεθον, οὐδίρῳ ἡδονὴ εἰ Εἰηνϑιοῦς ἐκ στοῦ! ὁ- 

μοίως δὲ ποῖ ἡ ἴον, ὠσουύπωσ: ἐσρώηϑ το οἴνοα ρῶν πρὸ ίκα.- 
τος σ'κύσοξζ4ν. "“σλίω ἐκ μδρ τοῦ ὁ μοίωσ,. οἰμφφότερα,. ἐσὲ 
“τ ἡ ον νκάτουσικὶν ἀζάρ μόνον οἶναισικδυοίζῴν δὲ δ. εἰ ὁ μοί. 
ὡρ δωθοεμίς χεσοὐροαϑόν, κὺρ ἐπρρτέμιν: σι; δέχὲς διώαμες οἱ 
πέϑον δε ὀππεσηί μι χξὴν.ἐ: γι ἐ δὲ μία, δωύρε μιν, ἡ δέποιςή μι: εἰ 
δὲ ἡ“ἤορ δυύ αμιΐς τις ἀκεθομ ἢ ἐπίσημα, ὅτ δίτις δυώ ει μίσ' 
εἰτοοθὸν μιρὼς ἐσσί μι: εἰ δὲ μεδὲ μίας δυώ ες μεσ οἐτοεθὲν, οὐδε. εἰ 
γεέβία κρὰ ἐππέσιξ μινρ μοϑε μίαν εἶναι οἰτοεθον. δῴ,λον διὼω 6 Τί 

χατοοσ'κλναζᾷν μόμον χιὴν κου] γον: ὧυ μόνον δὲ ὁ " 

λὺγϑύουσ σξὲν εἰν οἰ σ-κἰυοΐζ4ν,ἐλλοὶ "ρὼ ἀκ οι" αὐ τον. λα μῦε αἴ 

νον 7ξηδ μιο Λισορῖοι δ γον.οἶον εἰν ὅ τους ὑπσιστί μη τίς όγοθον, 

δφχρείν τι ᾧ ρόνησίς οὐκ ἀφιθογ, δκῦλο ὑδομίος ἔφουρς ἐπεὶ 

5 δ βιοί Λίσοῦ δοκοσοι: δ τιόῥ ὑπποϑέσεωσ ὁ μοίω ἐξιώ- 

σρίντρες εἰ ἑνὲ͵ παῦσιν υ ὑππίρχ' ) μηλὐπασέρχ ( οἷον εἶΤ ἀ ον ὃ ἡ 

ΠῚ εἰϑοίνα τι δὰ χοξς ἀλλασ'εἰδὲ οἱ “ΤῊ μὴ μὴ ἡ δὲ τρῶς ἴλας: εἰ 

μδῳ ὄν! ὑπέρ χάν τιν κεῖ τοι, διφικτίον ὅ σι οὐχὶ ὑπο ρχά σιν: 
ἐκ Λουϑήσει ὃν δγα τί υπύϑεσιν κυ, μδᾳνὶ ὑποέρχέν: νιον 

τινὶ μὴ ὑποόρλον κάτου, διάχκχῴον οι ὑπέρ χά τινὶ οσὴ ΔΚ 

οὕχωσεἰκολουθήσε! ηὸ τοῦζσὶν ὑπο ρχάν: δόλον δέγθηνο τευ 

ποτιϑέμδῥ “ποεῖ τὸ πρόβλη μοι καθόλῃ ἐπὲμόβοισ τιϑύν:γὸν 

᾿ᾺΣ ἐπὶ μοι ὁ μολογουν ποῦ, καθόλου εἰξ οἵ ὁμολο[εϊν. ἔπε: 

διὶ εἰ ἐνὶ, οἷν ποὶσέν ἡμοΐωσ' εἰξιοῖ ὑποέρχν: Ασϑορί- 

κυ μϑρὶ ὑνχῦσ 291 προδλήμαρς, μορειχῶσ' ἐμασίεδυιαζν 

ἐνδέχαυτοιε. εοἷον εἰ ἔφησαν ἡδνὴν ἀ οιθὸν Εἰνουν ̓  μὴ εἐτοῖθὸυ, 

"οὗ μεδὲν ἄλλο προσδγώρισεμ ἰἐμϑῳ ΥΣ πνας ἐφεσυρ ")0-- 

νἰμὴ οἰκοεθὸν ἐγο κα μὴ οἐηφίθον εδάχχίον κοι κου ὅτ, οὐδὲ- 

ΠΝ ἑ"εε........-.-:... “Ὡ“ὩπτΠΠπΠπππΠπΠπΠπΠπΦὉὋ Ὁ Ὁ ὦὦὖὃἢ.Ἵ. μἑὩὩἐξτυΌττὀὀ- 6 ὁἝ Ί ὁὖὃὖὃὁό τ τἝὯὃὋὃὋὉὃὃ ὉᾧψὉ- τἀΌΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ... 



μία, ὀμέλλ ὅρου ρέι δ᾽ ηὐ προχεί μένον ὁμιοί, ὡς δὲ κοὺ ἐἰχένα 

᾿ ἱ δυνὴν ἔφυσε μιὰ εἰν σὴ οὐγοεθὸν διφκσίον κω ϑόλου τέ πτῶσοι. 

σἴἦγως δοῦκ ἐνδέχι ἀνα ρᾶννἐαν ϑ» δάξωμδῳ "πιδβήτιεἡ ἡσονὴ 

οὐκ. ἰτοεϑον ἢ ἡ εἐγοβον, οὔπω ἄνοια ρθιτοφηὸ “προκείμενον. δῷλον 

δι ὃ τῇ ἀύαμ ρέη μϑρνμο μαχθσ ἐνδέλατοε: ἰι ατοσίι δυαῖῳν δὲ 
διχῶς: νεἶν Τί Υ̓Σ καθόλου δάξωμδρυ ὁ! ταῦζσοι ἡδονὴ δἰζεεθο (5: 
δυο ΠΥ τίς ἡδονὴ εὐτοεϑὺ δε λαγμένον ἐρσορηδ προμ μένον" 

ἐμοί ὡς δὲ κἂν δύμδγαι, κε χρνουῦ τι Ὧ τισ αν οὐκ εἰροθον, 

ἐάν λέξωμδρμῦ 0“Τί οὐδεμία οἐἰτοεθο μή ἢ ὑπ! τές οὐκ οἰτεθον δφλέ 

μένοιξσόμιεϑα ἀμφοτέρω: κα κου θό Μου μον Ἐπὶ μέροιο, "Ξ 

τι τισήδονι οὔ ἀταεθομ- Διωριομένησ δὲ τῇς θεσύω; 

οὔσης δὴ χοσ οἰνο ρεῖν ἔσο οἷον εἰπεθείη τάν! μὰν υὐ ποῖ οχᾷν "00 

γῇ εἰ τοθὸν εἶνα: τίν! δὲ οὐ χἱ ποίρ χᾷν. ἀτοῦν πόσοι Ἀφ χθείη ἐ- 

δομὲ ἀεέϑον. ὅτι μηδεμέει, αὐνερι μένον ἐρκιγὸ προκόμϑρον. 

εἰδὲ μέαν μόνων ἔφεσεν ἡδονὴν εἰλαθον εἰ νον! Φιχθς ἐνδέλε7αν 

ἀγορέμ. (δε ξαντεσ δῦ 01: “ποῦσοι ἢ “ΤΙ οὐδεμίο 5579 πλό- 
οἱσ' μιᾶς οὐλοαθὸν, ἐνμρυκότες ἐσύ μέϑα οὐ προκείμιενδν: ἐπὲ 

νσλεῖον δὲ τῆ; ϑέσίν δυορ!ϑέισης, οἱ ον δ τι ἐφ ρόνησὶν μόν δῖ 

εἰ φυτῶν. ἐπεοπίμι, τοτραι χω ὅξην εἰναερεῖν. δφλθένηος δ)δὺ οτί 

“πᾶ σοι ἀρετη ἐσπιστέμη, ἀῦτι οὐδὲ μίοονν δ τε ποὺ ἄλλη “πὸς,οἱ ̓  

Η ἱ δυκοινοσεμίη ὑπιαῦ τη ἐφ ρόνησί; οὐχ. ὀπήσί μι, οἰνηρημέ 

νον ἐσοιμη προκείμενον. Χρήσέμιον δὲ "οἱ τὸ λέπειν 

ἐπὶ τὰ δ ἰκαϑύκασοι ὃ ὧν οἱ ο ὑποώρχῳ τὶ ̓ μὴ ἐο ρητορ καϑα πῇ 

ἐντσῦῖφ καθ κου προικλήμμοι σίν: ἔπι σὲ ἐνγόϊσ {ἐνεσὶν ἐ ἐ- 

πηρλόππόον δα ρυύγ τοῦ καῖ δε μέχρι δ εἰγόμων: καϑοίτ- 

Φερ πρότερον ἐξ ρητοι: εἀν τί »Ἅ ποῦν τὲ Φαύνντοοι εἰ ποίρ λον, 

εἐν τῇ μηδάν! ἐ“σολλα προύνἐεοεντέ, εἰ ξιωστίον καθό λουδ μο- 

λυγ. ἡιφέρνἴνσκσιν ἐ ἐπέτινος οὐλόυτως: ἐτιφῶν ὅδ 
ἢ ἐϊδε ἢ ορηθμῷ δυοθί σοιε ηὸ συμιδέρηκος, σκεπτέον εἰ μεσὲν 

Ἰούτων ἱπσά ἐφ χά οἱ οἷ ον 5. ΤΙ ὃ ἰχϑόνοσ' οὐκενέγωρ - οὐδέ ξηίνη 



ὟΝ 

στο, Ἰξου Τοῦ ρΙθμοησοί ῳ, ποῦ σοιείσδει κινήσεως δ Σν»εἰ »» μηδ 

7ούχων ὑπορχή τῷ χεῦ ἵγῳ, δᾷλον οχί οὐκιν του: οὐδέ 51} κένη 
σέο: ὁμοίως δὲ ναὶ ὅτε κα " ἦν. οὐκ οὐριθμός: δγελόμϑρον 572 

“σοῖς οὐριθμδ ἢ τεριῆϊος! } οἴ ο,τέος «εἰ ἐν αὶ ἡ ψμικρ μήτε σεριτ 

ΟΡ ΕΣ αὐρτον, δῶλου 97 ούκ, 

ὐρεϑμὸς: πρὸς μὲν σοῦ 

τὸ συ μικεξηκος δυεὶ 

ῬΤοιέ δ΄ Τῶν Ἀοὺ 

ὅ τῶς ς "3 

ἐδ ᾿ 
ΟΡ» 

ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ͂ ΤΡΙΤΟΥ ΤΩ͂Ν 
ΤΟΓΙΊΚΩΝ. ᾿ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΟΓΙΚΩ͂Ν ΤΕΤΑΡΤΟΝ: 
-- ὭΣ ΠΣ ΣΝ ΕΤΑ ΔῈ Ταῦτα, περὶ τῶν πρὸς ηὦ 

Ἰξ γένος οἶνον ὑπεσικεπτέον ἤξη 

τοῦ τοῦ Ὁ] χέξ οι. Ἷ ΝΕ πρὸς πουσὺ ροι: 

σε οἱ αὐτὴ δὲ Ἰούτων ὁ λιτέκισ αἱ 

σκένής γένον τοῖς τοῖα διωλελο έ- 

νοι 6: Αν δὰ τεϑήι εἔνος τινὸς τ 

ὄνχων, πρώγον μὴν ἐπιβλέπειν. ἐπὶ 

΄ποῖν του πὸ συγγινῆ ἡ τοῦ λῴῥε νγὶ. εἴτενος μ᾿ 'καυτη ϑ ραν, κα 
ϑέέπερέτι γου συμθεβηκόηοσ: οἷον, εἰ ὑτή σ ἡ δονῖις η ηὸ ἐἰγριϑον 

γένονκεαι, εἰτίο ἡδονα μὴ οἐτεεθὸν" εἰ ΠΣ γῬύσο δῇ κον ὅτε 

γένος οἰγοοθὸν “τῆς ἡσονβτιηὸ ὃ» [νος ἱππὸ ηδουϑηὸ εἰσὰν χε οι-- 



“τη [τὰν ιτα εἰμηἐντῷ τίει κου ηγὸ ρθτρρι ουὐῶν συμ 
ρεβηκός: και ϑοΐηρέρ αὶ ηὉ λίκεν τῆς χιονοσίψυχῇσ τ ο {εἰν ου- 

βϑιρον ὑφξοιυστου! ἦ ὅ Τί ΕΣ ἤχιων, ὕσερ Ἀδκκορ. δυότσερ ἐγὲ 

μος ηὉ ἀφροῦ τῆσ' χιόνος, οὔτεν ᾿ ψυχνὺ ὀπερκινήμδμορισυ μι 

κέσηκε δὲ αὐτῇ κι ν εἰ δος "καθαίποτρ ἡδὺ τ΄ ζωῳ γρλλείχ σ' 

βραδεῖ τῇ κρὸ δα δίφοντι θναρέσι ηὉ Ἰινούμδιμον ΣΙ ὄβην, 

ἰλλοῖ “τὸ »ρίν ᾿ ποίλον δή μιοιέν 4ν ἔοικέν: Ὁ ῥκοι ως δὲ (Δοὺ λύυκ, 

ἐν τέ σεφή χίῶν, αὐά τριόν τιδαλοῖ ὥφηθυ δετερλουύῆη συ τί 

Δ, κατηγορεῖ: Μείλιςο γἐπὶ ηὸν [ συ μβεκηκοτ ὁρίσει 

ἐχηρ λίπεν εἰ  ἐφαιρμοηᾳ ὦ ἐπὶ ηὸ ῥηϑέν Γ(ν «οἵ ον "ὦ γιὲ νῦ εἰ 

φυρδῷ οὐ ὀνδέχωτοι γγτικινεῖν οἰδνηὸ ἑουυηὸ κὺ μϑιόμοι ωςδὲ 

Αολοσμου Εἰνου! δι μὴ: ὡφηῦυ δέτερον οὐ Ἔ γλόον. »ἐλλεὶ συμ 

κεβηηκῦσι ἐπετδὰ συμιεόμι νίκος δε τομϑῳ ἢ ὃ ἐνδύρωτοοι ὑποίρ 

χήν τίν ποὺ μή: ἐπιεὶ μην τῇ ρυυ ΤΉ δγαρεσει τὸ δον ῶ 
" ἀυδυσιολλοὶγὸ μὸῳ δ σία Αἰ ποιὸν ηὸ μδμ ρὸν ΤΡηὸ 5: 

ὁνιο ον ᾿ μδῳ χῶμ γιοὔρ ὁ κύκνος, σία. ηὁ σὲ Λθυκον, σις ὅσίοι, 

ἀἰλεὶ ποιόμιὠρηθν γουύοσ χὰ λιυκον τῆσ᾽ Χρόνος; "οὐδὲ “12 ἱελίχ, 

νὰ παρέλιν ἦμϑῳ ἐ πισή μη, ἊΝ πρός: ηδ δὲ ἀλιϑὺν Ὕ ἐὰν τα 

Λὸν, γρ|ν: ὥς τὸν Ῥύοσ ηὐκαλομ! ̓ ηἢ ἀμιϑὸρ “τῆς : ἐσισόμα. 

τοί ΥΥ Ωμ πρόρτι γυύη,κοὺ οὐὐ τοῦ “ΝῊ πρός τῇ διῶ εἰναμ: καθα 
ΘῈῈ ἐπὶ ποῦ 7 δεπλασίπ μοὶ ὃν Ὁ “πολλυυσλείσίον ὃν εένοο 

τοὺ ἡ δυσλασίτ' (Δουύηὸ τῶν πρόςτί [ ὑξεικαϑύλου: λό πεῖν ὧν» 

“τὴν οὐ τῆν δια ρίέσίν, διέ τὸ γυόοσ' πῃ! ἐδ εἰν ον.ἐΐστε εν εἰ εἰ 

δὺσ “σία, τρῖ τὸ γυύοσ: κοὐ εἰπαυιόμτε 5 εἰσὸς, ποὺ στὸ λδόος 

πτοιον ΤΙ. οἷον θην Ἀύυκοὸν “ποιόν ΤΊ, μδὰ "Ὁ χϑύδμοι ὁμιοί ως 

δὲ κοὰ ἐπ ΟὟ ἄλλω, Πάλιν εἰ εἰν ογί ἐν. ἢ εἰ ἐν-- 

δέχα τοι ηοῦ πεϑένηος ἐν τῳ γυύᾳ με τύ χαν ηὲ γσοσ ̓ ὀροσ 
δὲ ηοῦ μετύχν, Κι ἐπιδέχειϑαν ὃν αν μετέλο μένου λό- 

ΩΝ δ λον οὖν ὁπ τὸ μϑῳ εἶδε, , μέτίχᾷ τῶν γῶν. τοὶ δὲ 
γον τῶν εἰδῶν, οὗ . ης μ Ὁ εἶδοσ' ἐπι σέχετορ ον Τῇ ἐπ: 

έ 



νουσ' ΕΝ κνν' εηὁ οὶ δος μὸν τῷ ἄδους οὔ» σχισητεον οὖν ἐμετί 
μιν ὴ ἐνδέχεται μετ χάν 70) ἀδουσ ηὃ ὁ οὐπτοδυϑέν γλυοσιοῖ οὕ 

εἴ Τησ' “τῷ ὃν-τοσ᾽ ἢ κώ ἐμοσ' τένοσ' ηὐ Τί εὐππτ σιν, συμθήσυτοι 
ν με πύχῳν κυ ηὸ γέροσ τῶ ἀδουσ: ἱκωτώ “σοίν των Ὑῷ “Ὗ ὃν 
τῶν Ἡδιαν "οὶ αὐ αν κάντη τ ρεῖ τορι ὦφτε κρὰ ὁ ̓ λόγοσ οὐ δῆ. 

ἔτι εἰ καιτούινοσ ηὸ ἐ“ποσοϑὲν εἰδοσ' οὐληθιΜότοῦε ηὸ σὲ λένοσ' 
μη: εοἷομ εἰ ὃν ἢ τὸ ἐπερηηὸμ τῷ σϑ αὐτῶ, τέγοσ' πιθείμ καρ 

Υ» τῷ μη νος αὐ δυξαςοι ἐιαὐτη)ϑρηθήσετο "συλλοὶὰ 
ΠΝ μὴ ὑμτῶν δυξαστὸ Ὁ ὲ σὲ γὸ ον κ᾿ οὐ ἐπιρηγὸν οὐκοτα τ 
φό τοῦ ἔκ τοὶ “Τοῦ μὴ ὄνηο σ’ δῆλονιὡςτῦν γένοσ᾽ ηὐ ἂν: οὐδὲ ηὦ 

ἐπεςηηὸν “τοῦ δοξοισου κ αϑῶν »» ηὺ εἶσὸς κοὐ Τῇ γῇ ρείτοῦ, ῷ 
ηὃ τίνος διᾷ τος Παλιν εἰ μοϑενὸσ' τῶν εἰσὶν ἐ ὧν 

δέχιτοι μετέλν ηὃ τυϑὲν ἐν γι" γέν4. οἰδοωύεεηον 3 ἢο κα; ἐ- 

Ρουσ μευτί χέ, μηδένος σῷ γιεἰ είν » μέτέλον: ἂν μήτι καυποῦ 
“τὴν πρώτην διαί ρισὶν ΝΗ εἰ σὰν β. ταῦ τοῦ δὲ οῦ 7 Κα: μιδνοῇς 

πὐεχς νὸν ἠκίνησίσ' νος Τῆς ἡδονῆς τιθ,σπκἐ πτέον εἰ μή. 
τυφϑυρὰ μὴ τοῦ λοι ὡδί κὶ ἡ συνὴ: μήτ “λοιπῶν ἀσερηϑήβει 

κμσέῶν μηδὲ μία: δᾷλον 2)» τὶ ἐδενὸσ Τ εἰδῶν ἣν μετέλο!, 

ὥςτε ὑδὲ Ἰοὺ γένετ: ιἐπειδὸ οἷν οδκοδόν᾽ Ἂ5 "18 εένυς μιετύλον, 
Δ 53 εἰ ν τινὸσ μετέχαν ὡςηδυκαῖν εἰ εἴμ ἕδος καὶ ἐσονὴ ἸΤῆς κι- 

νήσεων: εἶσι 29 οἰηγό μων δὲ 9 7» ηὐ σὸς Ἰβοκινήσεως ἐνπωμ: 
ἕλ τοὶ ἄγομα μετέχ “" κνΐ δι 15 ἐδά,οἱ οἷον ἡπιτἀνδιμὴ εἰν 

μετύλᾳ δι ζώτ. Ἔτι εἰ ἐπ} “σλέον λέλέτροι Ἰοὺ εύνος ἡνὲ ἐν 
τι γένφ τιϑὲν ΟἿ ΟΥ ω δὰ ξοιςθν Ἰοὺ ὄγσχος « Ἡρὺ Υ "ὃ Ὁ δι» 

Γὰ ηὸ μὴ ἦν »δοξαιςον. οὐ] δκαν ὁ ΕΙ ἠὀδυξασον, εἶδος 12 
ὄνποσ. ἐπὶ πλέον ΥΣ εἐεὶ ηὺ λένοσ' σου 7 ὅδουσ έμτοι: 

Γοίλιν εἰ ἐπὶ ἴσων Τὸ γένοσ "οί “σὸ ἔσ Αἰγοτο οἷον εἰ 

τῶν “σϑὲσὶν ὑπορϑμων πὸ μδῷ γένοσ, τὸ δὲ ἐδὶς τοθεῖ ἡ: 

(ιευϑοΐτσερ “τὸ ὃν ποὺ ηὸ ὃν σῶν Τὶ ΥΣ τὸ ὃν χρὴ οὐ ἕν. "ὥς 

ηοὗῦ ᾿ δϑέτερον οὐδῳτέρου Πγοσιἐπεχδὰ ἐσσὶ ἴσων λέγετρρε μοί 



ως δε: ποὺ εἰηὸ πρῶ Ἂν ἡρὴ ἡ χα. εἰς ἀλληνλοι χεθεία ὅτί ὟΣ 

οὲρ χῇ, πρῶτον: πρὸ ηὁ πρώγον, αὐρλϑ: ὠοιῶ εἐμφότερα πὸ 

ἐἰρημδιρα τον ηδν ὕξίν, ἢ ἐσίτερον οὐδετέρου γϑύοσ' οι χοτ 

ον δξ πρὸς ἅπωντοι τοῦ γριούτου. ηὸ ἐπὶ “σλέον ηἢ γένος ̓  

ηὸ εἶδος "ρὸν τὴν διαφορᾶι Λέγεδν" ὑπήξ λα ῆϊον Κ᾽ νὰ κα 

διαφοραὶ “Τῷ γϑύουσ λέγετε: ὁρᾷν δὲ κοὺ θὀτνοσ Ἢ 
οὐδιαφόρων τῷ εἰδ4 μέγει γδυύοσ τὸ ἐἔρημδρμον, εἰμι δύξῳ 

έν ὅσ! κατασκλνάζοντι δὲ εἰ [ ὅιι τὶνὸς. Τρυνηον Ἂ ποίντωμ, ΤῊ 

εἰδυαςβό ρων τῇ εἶδα γένοσ' εδὸ οὖν ἐνδσ᾽ δάκῃ, δῷ, λον ὅ- 

“27 πρέν των. χιν ἐγοσ μὲ, δῆλον ο"Τὲ ὁ δενοσ. Ἦν ἐχές οἰγα. 

μιουσ' γιϑέμϑρος ρα μιμμάς, τὸ εἰδεαίρυτον. γένος αὐ 

φήσελεν εἰν 1 ὴ διαλρεσιν ἐλουσῶν καρ ΕΣ ηδεἰρεμέ 

γον γένος, οἐδθοι φόρων ἐ σῶν κατοὶ ἐοϑ εἶδος: οοἰδγεξορο ροι δ κα 

τοῦ τοῦ ηὸ ὦσυος ἐλ Λοίες,ουὶ δὐθέοω ρου μοι τ πρὶ δι. Σκο- 

“τεῖν σὲ δέ εἴ 72 λλο )ὶ γος 7: ποῦ οὐποοϑένρε ἔἔσουτ' ὃ μή- 

τί περιέχει νὸ οὐδροϑν Πνοσ, μήθῦ πὲκ ἐν ἐςφνιοῖον ἐσχέσ' 

“τῆς δεικοοσίῥης 1ἂν ὦ ἐνσιστή μον θείη γένος: 5,7» τὴν  ἀρέϊεῖς 

Ρβορ: νὴ ὁ δέτερον Ἢ γενῶν οὸ λοι τὸν τσέριἐλφ' ὡργὕκῶν εἴη ἶ 

ὑπερ μὴ γεν τη: δεκοοστιύησιδοχεῖ δὲόταν ἵν εἶσες σα 

δώο [ίνε κα, τ Ἱσέρον ἐπ} 15 ἐπέρου περιίλε με: ἐχεῖσι εἴ} 

οἴειν ὑπὐμίων ηδ 43 γονεδοκεῖ καὶ ἐνίοις ἡ ρόνησ' εἐροῖοσε ὃ 

ἐπισή μα ἐν ἸΆ ὁδῴχερον Τ πνωών ὑνρῦδϑετέρεταυριέχι ϑω. 

ἐμὴν τὸ ποόντ ̓ ουΐλω ρθ ἴων Φοϑνησίν ἐπιστήμην ἐν. εἰ 

δοίν χίς συϊλωροίη ηὃ λυγόμϑμον εἰλυϑὲς εἶναῦ, ἀλλα ηὐΐξ αὶ 

ποίλλη ανΝ ἢ πὸ ηὃ οὐϑηὸ ̓ γένοσ ἀμῴω γήνεϑθαν τὸ ηοῦ ΤῈ 

οὗ γένη, τῶν ἀναγκαίων δόξηεν να οἰ οϑοώπτερ Υ ἐπὶ 

1ης αβεϊῆς τοῦ σ ὑπο μης συμ αἶνε!. εἰμφωνε αἱ- 
“πὸ “τὸ οὐπὸ “γίνοσ' ὕξέν: : ἐμιύτερον Ὁ αὐ τῶν ἕξις κοὺ 
δγεέϑεσίς 21. σικε πτύον οὖν εἰμιηδῴτε ρον ὑποίφχέ τῷ ἀ ἄπο 

διοϑέν τὸ Γέν4.εἰλ μὴ δ ποῤλληλοίζεε τοὶ Πένη, μὴ δίγταν εἶμ. 

ἿΝ τί 



Φω,ἐκὸν εἴη ηὸ οὐσσοδοϑὲν βύοσ' ΣκοΊΤεῦμ δὲ μρὸ τὸ τέγος 
τῶ εἰπἸτλδοϑένηοσ' βύουσ.: «πο οὕτως ἐἐεὶ “τὸ ἐπάνω γένοσ', εἰ 
“πρέντα Κα ΤΉ γὸ ρέι πῦῦα το εἴδιους κοὐ εἰ ἐντῷ χέει κατη29- 
βθτοε πῦν}»ν οὲ ἐποίνω [{νοσ' "κου ΤΗγ 9 ρειθθορ δέ Ω ἐδις 

ὁντῷ χίσεεν εἰ οὖν “πὸν δ οεφωνέϊ, δξ Δὸν ὅ.χό ἐγένος ηὸ οἰ ΤῸ 
δοϑὺν. Πάλι ὀμεπέλᾳ ηἢ ἵίνος 2) ἀδῳᾳς, ᾿ ΕΣ δ ἢ ἀμ 

ἐσπποένω τὶ γέρων. οὐδενός ὃν υὸ ὑποίνω ἥν ὑποκάτω μεπέ- 

Δ4' ρἐνοἱστκϑυοῦζον Τί μδρ ἂν, ἰκαϑοῖσερ ὦ ΕΓ θη τρζα χα" Ξέον. Ἰκεὑ τον 
ἐἰδαίρη δὲ δ μολογϑυμδψου μϑρ ὑπούρχάν σῷ δά ποῦ. 
ὀπϑένηοσ γίνσεῦ τι δὲ ὡς γίνο: ὑποίρχ ἀμφισβοηουμϑβου, 
οὐτό ΧΟ ηὸ δεῖ ξοῦ τι ΠΝ ἐποίνῳ κινεῖ ν ἐνῷ πίε» 7 ἀδῳν 
χα τηγὸ ρα μδῳ ον. νοσ ἐνγψ' υἷι καηγορη μϑύν, πούν-- 
χοῦ Ἡρὼ τοῦ ἐπποίνωηοιίηου (ἃ τοῦ ἰγριοοίχω ἀν περ καίΤη)ϑ τοι 
18 ἄδιες, ἐν τῷ τίει κα μ)9ρηϑήσζ) ὦ «ὥςτε (Δ ηὐ οὐηρδοϑὲν [ἱ 
γος ἐμ τῷ 7 τὸ καϊηγορξἼ τε ἢ ἐνὸς ἐν τα τ τ ἰκα]ογοοῦ 

μϑρ τ θε πούν τοῦ τοῦ λοι πρὸ λυ τέρ καωλο οὔτοι, ἐν τῷ “τί 52: 
καϊηγορηϑήσῷ), δὺς πσθέγω γῆς ληππρέον. Εἰδοναλων ὑ πώς 

Δὸν ἀμφισβητεῖ δίς γ οὐηρδιοϑὲν τέγος ἰκ ἀθόχε ηὃ δέ ξαίτι 

Π ἐποίνγω γενῶν ἐντῷ β τ ἴδε καῖε ρέμδρον τὸ δα οἱον εἰ 

Ίῆς δαδίσιων γένοσ' οὐπσέοϊοκε Ἴην Φορὰν ὅκ, ἀπέχει τυ ̓δᾶξαι 
707 κἰνησέν ὅν καὶ βοίδεσίς πρὸς Ῥ δέάξω δ ἐστ] Φοράϊβηᾳ. 

ὑπειδὰ ΑΔ ἀλλαρ κινήσεις εἰσὶρ. οὐὐγοώ ὁ προσοιηρδφι τίου ὅ ο΄ Τί οὐ 
δενον μιυτέλ ἡ ἡ ραὐϑιοὶ 33 τ' κοι τοὶ Τ  κκὐτἢ δεκέρεσὶν τῇ Φορά, 

εἰ μὴ Τ “φοῦ'. «λῤοίβαν δ ηδ 72 Κι μετύχν, δῷ εἰσ Ζόμος μεστέ 

δὰ ἢ5 κατοὶ τ πρῶτ ἡ διαλρεσὶν εἰδι ἡ ᾿ βαίδεσίς, μηταῦ ξήσεως, 

μήτί μφώσίν, μή τετ' αὐοι κινησῖ μετέλοι, δλλότι Τ “ΦοΣ 

ἂν μεῖέ 0]: ὡς τεεῖ νὸν κν ἡ φορα γῃς βασν σὰν, Πάλιν ἐφ᾽ 

ὧν ηὸ εἶδος κ ὺ τιϑὲν ὧσ Τίνος χα» γορῶτο, σκοπεῖν εἰ (ἃ ἐὰ 
ὠποδοϑέν χίγος ἐνχῳῖ τε αν οὐὐῇβ ηού των κα]ηγορε, ὥς 
“οΡ μδὴ Ὁ εἰδος:ὁ μοι ωσ δὲ ὅν Εἰτρέ ; ἐπογω Ἴου γένουσ' “σπόν-- 



τοῦ εἰ Ἅ το υδιοιβοονέι, δῆλον ὅτι, οὔ γίνοσ' τὸ ἀπτοδυϑέν: 

Εἰ τον ἫΝ γένοσ, ἅπηεντ᾿ ἂν (οἷ χοῦ ἐπάνω γοαύηρ υ" μος οἰ ηο φῦ 

. ἐν τίἐ χρυ γο ῥέϊγο, ὥρτερ! κρὸ Ὁ ὦδος ἐνχῴ' τί 

ἐ52 πολ εαοτυνολθ λῥάσκθυοίζο "7 μδρ οὖν χρύσίμιον εἰμὴ 
ἱιικΊ γὸ ροι ο Ωὁ γένοσ ἐνπῷ τί ἐσαρ ὧνπερ τοὺ Ὡο  εἰδοσίςα 

ἸρτθρδΊα: «οτοισ-κινεἴζον χε σὲ, ἐ [ ἐμ αἰ]ηεοφεο « ἐνχῷ «ἰ ἐ- 
ς} χρήσέμιον.. ,συμ(ησιεΊα; Τὴν νὴ , Ῥ γένοσ δι ἢ πε βαι, τ αὐ - 

Ἵ2 ἐ ἐν τῷ χξές καηγοραϑαρκῶςτε ᾿ οὐ Ὁ ὑπὸ δύο γέμμ, γίνε 

τρρφ αν αγικθῦον οὖν υἱ ποδλληλοι τοῦ γένηθιο ἀνδν διῴλθμ ὁ δ βῦ 

Λόμεϑο; γένοσ: κουτουσκλνοῖσοι μὴ ὃν ιἱπὸ ᾿ εἰδοσ, δύμλον 57: 

Ῥ ἐίδος αἱ, Πὸ ηαῖΣ τ᾽ ἂν ἔμ. ̓ὦρτι δεδφγυθμονὸν ἔν δ γίνοσ 

Ἡνυρὶ Σ κοπεῖν: Ἴ κῶς λόγους γον εἰ [ ἐφαιρμιότῆν σὶν 

ἐσήτε τὸ ἐἐηρδοϑὲν εἶδος (Δ “πὲ τοὶ ̓ μετέλοντα 13 ἐσους: ἀράν 

χη Ὑν Τός ῃ γυνον λόγους κοί ΤΉ γὸ ρὲ! ὅρος 12 δος: "ἡ 
μιετελθντων εἰδισ-εἰ οὖν Ῥρυδεοκοιυνεῖ, δῷλον ὅτι 5 γόος 
"ὸ αἰηρδοϑ. ΠάλΙΗ εἰ “τῆν διαφοραν, ὡς γδύος οἰπσέξοϊονζ, 

οἷον εἰγὸ οἰθοίνουηον γόον, ϑε 5. ̓δγαφο ρα Ὑυλθε ζωου ηὸ ἰϑοῖ 

νοιηον ἐπτετδε ἣβ 3 ζώων τοὶ μδὼ ϑνητοξιτοῦ δὲ οὐθούνεὐτο. δέλο 

ἦμ ὅσ δεν μοξ ρ΄ Τητοῦν' ἐδ μὸσ' ὧν ἡδγαφο ρα γϑύος 2) γι ΤΙ ̓  

1 τξληϑὲς, δῇλομ. ἡδι μία)» διαφορά σή μιοόνᾳ Ὑσν ομὐγὰ 

Μοζλλον “ποι δντϑηκοϑοιτσύρ τὸ πεῖον κὲ "ἡ ηὺ διίσπου!. Καὶ εἰ 
τὴν διρόδο ραν εἰς ηὺ γδδος ἔϑηκεν ὡς εἰδοςιοῖ ΟΥ ηὃ “περγῆου, 
ὑπερ εἐραθὶ δναῷ σοφοὶ αὶ οἰ ριθμῦ ηὦ περιῆϊον, ἐκ εἰδιός ϑαν.- 

ἐδ δόκει ματύχν ἰδιαφορά 1δγύνν, πᾶν Ὑ» ηὺ μέ σέλα Τοῦ 

γύχσ, ἢ εἰδιος κα αἰπῦμόν ἐσγνὴ ἡ διαῷο ρει οὗτε δος ὅ πε ὦ- 

γο μὸν ἐστ: δίλομ οὖν υτί οὐμετέλᾳ ηοῦ “ γϑθουσ ἡ δια φοραῖς 

ὠφηβυσὲ κα πσεριον εἰδοσ εἶν, ἀλλα διαφορὰ, ἐπε} οὐ 

μετά τοῦ σ γούτσ: ἔτι εἰ νὺ εέγον εἰς τὸ ὁ εἶδος ἔθηκεν οἷ- 
ον τῆν σεύαψιν Ὁ ο΄ ρ σέῤυο χὴν ἢ ταν μίξιν. ὁπὲς ἱρὰς 

σὴν. ) ὡς Πλᾷτων ἐρήζ (τοῦς ᾧῷοραν τὴν κακτοῖ σόσπον κίνη-- 

ἐ τι: 



σὴν ΘΗ δὐαγκαῦῖοι τί σίρ οι ψιν, σείρυ ον εἰναυ"»ἐλλ εἶναί. 

ἐξθοι τίω σέρυο ιν, σευ εοψιν» ἐν)» “ποῖν ηὸ αἱπτὸ μὴ σευ: 

οἰλλὲὶ ηὃ σίυν λό μϑρον πτί}).ὁ μοί ων δὲ ἫΥ ἐπὶ ΤᾺ αὐηων: ἤγπ 

ὃ» ἡ μέξις ἅ τς ἱκιράσίς""ὶ ων ξηρῶν μειξισ, ὄχ 517 'ερός 

δύσ', ̓  δὰ κατοῦ ηόπτον μεταβο," πεῦσοι,κδ αν ῃ 13» βαι δυσί, 

Ζ δοικέ Φορὰς ϑθο φαδον δι ἐπὶ 5 οὐκ σέως νγύσπόν ἐκ Ὁ 

εχ} μετοριεοελλὸντῶν λέγετον: μκαϑούπερ ὁ (7) Σ αν ἐψύχυ (5 

σὺ μδοιένᾳ: δῷ λον δ σχῇ μοὼ ἐσπὶ πλέον Λέγετοῦ ηὸ εἶ δοσ᾽ “τῶν 

γϑύουσ ἐνιτοῖσ εἰπαο δοθεῖσί, δον οἐνεΐσπολιν ἥἰνεῶ. ΤΓά.- 
ω; εἰ τέω δα φορεῖν εἰς γὸ ὁ θδοσ ἰϑηκόν: οἷ ομ ηὃ εὐθοίμουτον, 
ὑπὲρ ϑεογ- ισυμιεησέτοῦι ΠΣ ἐπῆσων : ἐπὶ πλειονῶν ὃ εἰδὸς 

λέγειϑαγιαει ΥΡ̓ Η δικφφορο ἐπίσυσ᾽ ἐπὶ “λέϊον τῶ ἄδυς 

Λέγέτο: ἔπ εἰ ηὸ ἡβύος εἰς τίω διοιζῷο ροῦν. δὲδὲ ηὃ γβώλιο, 

οἰ συπιοιτμοὸν ὴ ὃν ν οἰριθμονὕτσερ “σέο "ἤν. ἴζωὼ» εἰ 

Ὁ δύο: ὧδ δοιρικῷο φρὲν ἐ Η “στν": χωρεῖ φέτνα (ἢ γοιουύ χά Χϑ 

μαἱ σοῖς ϑέσέν:οἱ ὃ, κροΐσεως, Ττίω μέξιν, δυοιζφοφεῖν, ᾿ Φορόσ, 

τσίω Κατ ἡογρν μέτρικολην. ΣΕ “πτέον δὲ “ωὐέν τοῦ τοὶ οἱ ουὼ 

τῶ δια ἰκ οἰὐ ΝΥΝ  ἐπσικοιν ων σι δὴν οἱ στῦ “ππτοὶ ἐπὶ λέον τὸ 

Ν ηἡ τέγος “τῆσ' “ οὐ ορεὸς διέ χέεείϑας, μοὺς μὴ ̓ μέσέχᾳ 

Ίης δυοιζο ροσ᾽ ὅτωςσὲ εἰπτοδυϑένγοο, οὐδέτερον δ εἰρη-- 

μϑρῶν διωκηὸν συμροίνά4ν. ἐπέλοαποντὲ ὙΥ θνϑήσυτοε: 

ποῖ; μεϑέξᾳ ηὃ εένοσ' Ἰῆς διζοιῷο ρᾶσ: Ράλιν εἰ μησεὲ μές, δία, 

Φυρα κρεστῆ τὸ έν τοῦν δ Ν σῷ γένουσ κατ 72 ἀποοϑένηρσ' 

εἴφδυυς, οὐ τ γένος μετὰ το ρηϑήσε τοῦ οἷον ψυ χῇσ' οὔ οὔτ ηὃ 

ππερρῆον οὔ τί ηὸ ἀρτίου καύη γο ρεὐτοιν: ὥςϑυϑὸ κἐρεθμός:, 

Ἐπ εἰ πρότερον φύσει οὁ εἶδοσ (δ στρυοενουερέϊ ηὸ γένοσ- σοκέ; 

᾽ν τ ἔναν Τίον ἔτι εἰ ̓ ἐνδέλε τοῦ οὐπσο Ἅπαν ηὸ εἰρνμᾷ 
γένος ̓ Σ πίω διριφο ρκννοἷ ον ψυχϑνηδ γεν εν αν» ἢ ἐξαν ηὸ ἐξ ἈΝ 

ϑὲσ μα ψδυς, οὐχὰν εἴη ΤΙ ὀρημδῴων οὐ  δότερον εένοσ᾽, οὗ 

δὲ διάφοροῖ: δούς εἰ Ὁ οὐ γέγοσ' καὶ ἡ ̓ διοιϑο ρὰ έροχκοσ 



λυθέᾶν (ως ὯΙ ῥὺ σας: Σκοπεῖν δὶ ποὺ εἰ ηὐ ἂν τένά ἰμεἰ-- 

μϑρον μετέχ τινος ὃ ἐναντίο τῷ γέν4," ἡ ἐνδέ χε τον μὲ τῇ χάν: 

ῃΟ δ} δύ ηὸ ΟΝ ἐναντίων δι μεῖ μεϑέξᾳ ἐπειδῳ όρϑῳ γένοσ' 

οὐδέποτι οἰπολεί πεν. μέτίλᾳ δὲ τοῦ Ἰούνων σήν, ἢ  ἐνδέ χε! Δ: 

τίχ' ἔτ εἰ τίνοσ κοινῶν εἰ ηὸ εἶδος, ἃ 0  ἐἰδοή απλδλως ὑὑποίρ 

χάν ηὁ γέμος. οἷομ εἰ ἡ ̓ ἡνχ 1η: ωῆς κοινωνέ! τῶν δαὶ ριθμῶν 

μηδένα δῳγατ ζῶν, ἐκδὺ ἔζη εἶ δὸς ἀριθμς ἡ ἡ ψυ λι Σ κέπτέ- 

ον δ( Δ εἰ ὁμώνυμον ηὸ εἰδος τῷ εἰνφ,συ λείοις χϑώμϑμον Ἴοῖς ἐἐ 

ρμδροις “πρὸς ηὉ ὁμώνυμον. σίυυώνυ μὸν 5} υὐϊένο: δαηδέίδον: 

ἐ σε: ὃ ἤνος “σϑόν’τῦς ὁδε-πλέω, σκοπεῖν, εἰ μι5 εἐνδεχί) ἵ τί 

ΨΕ εἶδος εἰν ουστῶ ἐρεμδῥου γέ γους εἰ [7 μήδε, δϑιλον Ὁ γέ ΝΣ 

νέο δ λνηὸ ἄρυμδμον. Σ κοπῇ 5 Ὕ ε ηδ κιουτοῖ μέτοεζο 

λεγόμϑρον, ὡς γένον εἀἐπέσϊοκεν:οἷον τίω σῳῷ ρυστυύην. συμ 

Φωνίαν: “πῶν Ὃν» γένος κυρίως κατοὶ 2 εἰ δεν, κατ ρεῖ 

᾿ συμφωνία Ἰζοὐ Τοῦ “ΤῊ σ΄ σωφφροστμύης, οὐκυρίως: κἰλλοίχο 

τὲ μέτορεβο ρεῖν' “πόδ σοι 2» συμφωνία, ἐγφϑόγγοις: ἐτὶ ἐτ- 

ἀμ! ὁ ὀγαν“τίον τίνι υἡ εἶσος, σκοπεῖν. ξεσὲ ́ σλιον ας! ἡ σκέ 

ψμισιπρῶγου μϑῳ εἰ ἐνπῷ αὐ ῷ ἤν, (Δ ἡ ἐγανχέον: "μὴ ὀρπῦσ 

ἐνειν- ΤΣ τῷ 5 [(νφ. δι καὶ τοῦ ἐμαν τέσ ἐνπῷ οὐ τῷ τενφεἰν ἰὸ μη 

δὲν ἐ ἐγαντόον τῷ Πένειβιόνρς δὲ ἐνοινχίου τῷ 5 γύνφ σκοπεῖν. 

εἰ ηὸ ἐναντίον τῷ ἐνωντέῳ ὅϊ Μ- δγάδων δ κκὶ ἢ0 ἐναντίον ἐντῷ 

ἐναντίῳ εἶν: ἀρσέρ ἢ ἐνοιντέον τῷ [ἔν4. Φαρέρον δ ηγόυτῶν 

φπριφον: δυοὶ “τῆς ἐπαγώ γίϊο: πολ μεὶ εἰ ὁ λωσ' ἐν μα δεν; γί- 

ν4 γὸ γα ἐδ ἐνοιντέον αἰ λλοιῦ γὰ [ἐνοσ', οἷ ον ηὸ αἰγριϑον. εἰ ΤΣ 

πετῶν μη ἐν [ὰἐν4 οὐδὲ ὁ ἐναντίον σου ραυΐξν γένά ἴ ξ συ "οἱ Δ. 

λοι ηὐ γένος, κα ϑούπτέρ ἐ ἐπὲῖξΣ οὐγριϑθυ τὰ μη “2 κοι συμβοαΐ 

4 οὐδό τερον Δ)» τούτων ἐν γέν4. οἰλλέ ἃ ἀτέροι οὐ Γένος: 

ὭΓΕ ηὃ ἤνοσ( οὶ ηὸ εἰ στο σ᾽. ποὺ “Ν μὲ ὕιώτι 

μεταξὼ . δὴν σὲ μὰ. εἰ ἮΝ ὟΝ γερων χε τι μεταξα, καὶ 

τῶν εἰσιν . κοὶ εἰτῶν εἰδν, κοῦ τῶν γιενεἶν - ἰκιϑό -- 
ζ 

1 {1 



“πέρ ἐπὶ εἐρι"Τῆσ' κοὺ χοὐκίο ς οὖ δ κουιο σϑμδης μοὼ οἰ δυιεΐοιε. 
ἐὰ ατέρων γυϑθττι υταξὺ. ὄνσασίς τοὺ τουτί ὑἱείας Δ 

νόσου, ἘΠῚ μετουξυ κα κοῦ σὺ τοῦ οἰγοιϑῦν, τί μετορξα. 

ὁ ὅξη μδρτι ἀμφοῖν εἶνε; μέσον γιοῦ Ἢ εἰ δὰ Γν μοῦ Ῥγένωο, 
μὴ ὁμιοίως δὲ. οἐλλεὶ τῶν μϑῳ, κου τοὶ αἰππυφασίν: σῶν δὲ, ὡσ' 

ὑποκείμδμον: ἰναξομ ηὉ ὁμοίωσ ἐμφοῖν: (αϑώτερ ἐπὶ 

εὐ οι ΤΗΝ Ὁ ΜιοῖΣ γιοζἸς (οἵδ᾽ ιοῖ σϑκουοσοιύες (οἷς αἰδικίαις οἐμφοῖ ν 

5)» κατο εἰνπῦᾧ ασίν τοὸ εἶναι μέσδον- ἔτι τοῖν μὴ μὴ κὶ νειν 
Τίον τῶ γέν4, σχοπεῖν μὴ μόνον εἰ ὸ ἐναντίου ἐντῳ ουὐ τῷ 

γίν, ἀλλο ὟΝ "δ ῥα μέσον “ἐν ῷ ὃ ὅτι χοῦ ἀκ ραν ηὸ μάσον' οἱ -- 

ον ἐπὶ 1 λινίε κοὰ μιᾷ κανοσ' ηὸ δ): φύίμιο γένοσ' τούτων πὸ 
μοῦ τῶν ὟΣ μέσον ̓χωμιούτων οὐ πτοΐν των «ἔν σοι σίσ', ὑπιήμϑρν 

δῴκοι ὑπερβολή, ἐνπῷ οὐ τῷ 5 γένά4.ἐ ἐντῷ κοικῷ Ὁ» οἱ μιῷῳ: ηὰ 
δὲ με τρίον, εἐνα μέσον ὃν σσύτων, ὑίς ἐ ἐν τῷ καί ᾧ μοἐὰ ἐντῷ 
αιοθῷ:- Σκο πεῖν δὲ γὺ " εἰηὸ μδρ γένυσέγανπίον “πρὶ ηὃ οἵ, 

εἰσος μηδεμὶ εἰ ΥΥ ηὸ γένοσ' ἐγειντίον “τὴν: δι τὸ εἰδορ, κοι ϑεύ-- 
“σίρ ρ ἀρυτη οἷς γε ες «(Δ συ χιολο στη ἢ ΠΣ δὲ 

ἃς ἐπι Σ ἄλλων σκοπσοιῖν τε, φανερὸν ἂν σδόξ4εν εἰν τ ἣσ! 
ὅ γον: ὑρκοισίσ, ἐπὶ τῆς ὑγείασιος νόσον" ἁσλιῖς μϑῳ ὙΥ ὑπ 

[θα νόσῷ ἐναντίαν δέσες νόσος εἶδος οὐσοι γόσου, ἤ δενὶ Ομ οῖν 

έοντοίον ὁπού ρεγδρυκο ἢ ὶ ὀφ ϑοιλμαυορὸ ἢ: ᾿ ἄλλων ἱκάρυβδ 

Ανοιρδντι μϑῳ οὖν ἀρ η ἐσισικε πίον. εἰ ᾿ δ» μὴ ἱποίρ 

χά τὰ εἰρεμϑμοι, δῷ λον 9.γὲ ὅ ᾿εγοσ ηα εἰπποδυϑὲν. ἰ(οὐτοῦσκδ.- 

αἴζοντι δὲ Σιχθς' πρῶ) υϑῳ, εἰηὸ ἐναντίον “τῷ γέ, ἐν εἶ 

φηρδῥῳ είν4. μὴ ὀρὸς ἐνανήέου τῷ! γέν4: εἰ ἼΩΣ τὸ ἐναντίον 

ἐν πουῖῳ, δῇ λον ὅ.Τὶ ποὺ ηὸ προίκεἰμδρον: ἔτι εἰ τὸ οἱ οἶγα, 

μων ἐντῷ εἰρημδρῳ γονφ ᾧ ἣν τοῦ ὁρὰ μέσον, κοὺ τοὶ εἶκ ρα. 
Πάλιν ἐαν κα ἐγοεν Τίον τί τα! γί, σκοπεῖν εἰ κοὐ ηὸ ἐμανχέ 

ον ἐν! ἐναντίφιλυ » ὁ δόλον 57, κρὸ τὸ προἰεείμδμον, 
ἐντῷ προκάμϑμῳ: Πάλιν ἐπὶ "ἢ πτώσεων πο τῶν συτοί 



γῶν, εἰ ὁ μοὶ 'ὡς εἶκο Λουθοῦ σὲ μὴ οἷν ον ροιῶτι μοὺ κουσουσ᾽κϑυδί 

ζον 7ὲ: ἀ μα ὴδδ ἐνὶ νὴ παῦσιν ὑπαέρχφη οὐ χὐ θέ ρχ' «οἱ δον εἶ σὺ 

κομοσειόᾳ ἐπιρήμίςτι τίς κοῦ τὸ δυκ αὔτως ἐππόφῃ μόνων [ὸ ὃ δύ χα 

ορ ἐπησή μων" ἐσ δὲ τούτωμ τὴ μη, οὐδὲ "ΝΥ λοιππτῶν οὐδεν. 

Πάλιν ἐπὲ τῶν ὁμοίων ὑλόντωμ πρϑῦι ἀλη λοι οἱ οὐ "δήλυ ὃ μοί 

ον ἐχή προς πίω ἡδονίω. “ὦ ηδὠφφ ἔλιμον πρὸς ὸ εἰπεϑον εἰ ς- 

ἐμαίτρον Ὁ ὁ ὑκαπέρου ποιντεκον: ,εἰόωυ ζξεν κὶ ἡδονὴ ὅσπερ 

εἰτοεϑον, ἡιλδυ δ σερὠφέλιμον: ἐσυζέ: 'δώλον δῦ ο“χέοιεφεθου, 

ἣν ἔτη ΩΣ εὐπετδὰ καὶ Ω, ἡδονὴ εἐλοιθορ: σου πωσ δὲ 

Σ ἐππὶ ὯΝ γενέσεων ἡ ἐπὶ αν φθυρών. οἷον εἰ ηὸ οἰκο τ 

δομιν ς ἐνέργέν. η φἰ ολομηκέμα ὁ ἐνηρηακένοι : πρῶ εἰ ηὸ 

μιανϑονάν νοι μι μνήσκε ὅϑεος,, ηὸ μεμαϑηκέμο, εὖν ἄμε - 

μνῇ ας . κρὰ εἰ ηὸ δγοι Λε ὅθε φθείρεϑαρ, "ρὴ ηὸ σου ,λΕ -- 
Αύϑαρ, ἐφθυρϑαρ. νισῖ ἡ ̓δυί κυσίς, φϑυράτησ: Καὶ 

ἐπὶ τῶν γένη τ δ κοῦ ᾧϑοι ρτένδί, αἱ σου χω σ' . κοὐ ἐπὶ Τῆς 

δωμοίμεων μον χεήσεων, (οἷ ὅλως κου δ΄ πο οενον ὁ ὁμιοι δ 

ἼΗ τοῦ Ἠσῖὲ ρόνου ρον] τὶ ἜΣ καυτοεσικόυοζζον τῇ σκεπρέονεκα- 

ϑυώψερ ἐ ὑσὶ “τῆς πένέσεωσ κοὺ φϑυράς ὀλέτομϑῳ .- ΠΣ ηὸ 

φϑερτέκον δαλυτεκον, "ον ηὃ φθέρεϑορ δια λύταθα: 

μος εἰ “τὸ κένατεκον ποίεε κὸν , ὁ νεϑα, “σους . καὶ 

᾿ γένεσίσ “πὐ]ησὶς εὐ μοὶ (ωσ' δὲ καὶ ἐπὶ τῶν δωνάμεων κοὼ 

ρήσεωβ᾽ - μος σλῶὼς εἰ ἡ διώαμίς δυο εσίσ᾽, πος ηὸ δι ει:-: 

δ) δωοιγιέίϑα : μοὺς ἐξ τένοσ' κἡ χεῖσίς ἐνέρίφα, ὦ χε" ὅτ 

ω οἰκο "ἡ κελαίϑος 8 ἐνυρμκίμο: Ἂν σὲ φέρυσιςἐ 

ηὐ ὀρ χρκεί μϑιμον τῳ! ἐδ. ὅν χὺ σἼϑεν. ἀμέλέν - πρώτον μὰ 

εἰ ἐν τα! ἐπτοσυϑέν τε κέν 4 αν τἠκείμϑμον ’ Σ Ὁ παλώσ' 
ὧΨ οὐδενὶ έρᾳ τῷδ οὐὐ πὶ ἡ Ξέρισιε, ἢ οὐκ, ἐν ταῦ ἐσοίτῳ οἱ 
ΟΝ εἰ καὶ ᾿ ὁ σ ἐν ἐρέέτω, [ἐν ΤΗ αλαϑηισεῖ, “Τυφ κότας οὐΐι. ἔ- 
σρζ, οἍϑησίς:» Δδϑύπερον δὲ, Εἰ Ἰ οἱὐ ἘΠῚ γίνφ καὶ τῷ εἰδᾳ 

ον τή ήτο, Ξέρησὶς μήγε δεηὸ ἀιντρκείμϑμον ὃν τῷ ἀντι 4- 



μϑῳ οὐδ᾽ λὺῬ οἰ-πτοδοθὲν ἐν γα ἀπποοιϑέντρεῖε: ἀῤαα ρον 
72 μϑῳ ὁ ὁ, κου ϑοΐεσε  εἶριντοι χρη ξον" κατορσκδυρέζον τι δ, (μὸ 

βαλῶ εἰ δ 25 οὐ τοικείμδρον ἐν Γοἰντριφμθμῳ,ριγαπροικείμε 

νον ἐν τῷ προκήρδῥῳ ὧν ννοἷον ἐδλυφλότῇ ἀνονιθησία τὸς 
᾿ ̓  ὀψμεαὐαθησίε; Ποΐλιν ἐπὶ δὲ οἐπαυφοίσίων σχοστεῖν 
οὐνοάπποα λιν ειοιϑεώπτε ἐποὶ τοῦ σὺ μικεβιηκ πρρἐλἐγεηοιοῖον εἰ 

πρήδλυ σε ρ οἰ γιϑὸν,γ μιὴ εἐ ιϑὸν,» οὐ χἱ δι εἰν δ μη ὕσως ἔλῴ, 

εἰν, δὲν Τὶ οὐκ οὐλοιθὸν ἐδ. ἀλιλορυ [πέρ “ ακπεθὸν γένος 1ξ 

ἡδίοσ ἐἰναΐ χ μὴ εἐγοέθον ἡΔυ τῶν Ὁ τὸ γένος μὴ ἡ ιασταϊορῶ 

ΤΟΙ, οὐδὲ ὟΝ εἰδϊν οὐδὲν. ὝΣ καιπροσηκάνοίζον σὲ, εὐσουύτωσ' 

σκεπτέον «εἰ ̓ » πὰ οὐτούθὸν οὐχόδῳ, ηἢ ἐδοὺ οὐἠτοεεθὸν.ὥς τι εἰ-- 

νορηδεἰ λοιθὸν τοῦ ἡδέος: αν ΠΣ πρόοτι τὸ εἶδυν, »σικοΊτετ (5 

Εἰ Ἡρῶ "δ γέμοσ' πρόττε Εἰ ΠΡ ηδ εἰ δὲς πρός τῇ, "ρὸ "ὀγέμος: ἰμοι-- 
ϑοεσερ ἐπὶ “Ζῶ σὺ “λασέουμρὼ “πολλειταλοισίου ἐκιο τέρον ὃν 

ΡΝ πρός τί: "εἰδὲ αὶ γίνοσ δ πρός, οὐκ, οἰνοί ξεν ῷ "ὁ ἀδυσ: 

Η' ἐ βϑρ ὃ Ὁ ὑπεσέμίς, τῶν πρόντι: εἡσὲ χρά μυμιακι, ον οὐδὲ 

ηὸ προτέρου ῥηϑέν, ἀλυϑύς ἂν σύξφιν' ΣΡ ἀρυτι, οπὲρ ἀ- 

γρέθον. σὴ σερκαλομ: κοὺ κα μϑῳ οὐρυτῆ, τῶν πρόφτι: αν 

ἀλαθον κρὴ ὯΝ καιλόμ, οὐ δῖ πρός τινοῤλλου πο: Γα- 

ΑΨ εἰ μι προς ηὗ αὐπὸ Λέγετονηδεῖος, καϑόυνχότεποὺ ἰκω.- 

τοὶ ηὐ γέρος «οἷον εἰ γὸ δν πρλοίσθον ἡ ἡ μέσεος λέχετονν δεπλεί- 

σίον, δι ηὸ γο2λασλοί δέον καὶ μέσᾳος διῶ Λέτειϑο - εἰ δὲ μῆ οὐκ, 

ὃν εἶν Ἔ “πολλειπρλυίσίον, γένοσ "θῇ δϑ"σλασίου: ἔτι εὐ 

μι προσηδ αὐ 0 δ ἐκ. τοῦ χε τὸγένος Διέγετον μοὺ ἱκατοὶ “θέν το 

χοῦ που Γγένοισ τίνΐς, Ε ΠΣ ηὉ δισλάσιον ἡιμισίοσ' “σἵς ΠΡας 

λαπλασεον ὅδε, τρὰ ηὸ ὑτσερέλον ὁμίσεον ἐηϑήσυτα. . γος 

εἰσλωσ κουτοῦ ανόντοι τοὶ ἐποΐνω τένν πρὸσ' ηὸ ἡμισυ θηθήσες 
τρί. ἐνγοισίσ', ὅγε οὐΐε, εἰνοίιη κιαϑοδυ ηὸ καρ κα τρὸ γχρ γένοσ' 

προσ τοῦ τὸ λέπιϑαρ" καὶ δ)ῥ)Ὁ" ἅἐπίσή μία, ὑπισηηοι αέταε- 

ἔξις σὲ πρὸ δηεοίϑεσίς, οὐκ ἐπηςηπχοῦυ, εὐλκ ὁ ψυχῆς: 



πάλιν εἰ σου τῶς λέγετον ηὸ πένο σ᾿ μὰ ηὐ ἀστὸς [(ατο τοῦσ' “πτῶ 

σεισιοῖον ἀττινε ἢ “ίνος, ἢ ὁσοιχῶἄλλως λέκετοι- αἷς Ὁ οὐ εἰ-- 

δος καὶ οὐ γένοσ, καϑοίντέρ ἐπὶ οὐ δυσλασίου κοὐ ΟὟ ὑπόνω. 

χερδσ' ΥΣ κσὰ πὸ δε πρλού σίον κοὺ ηδττο λλοαλείσίον. ὁμοίως 

δὲ νὸ ἐ “1: ὁ πβευισή μίρ: τίμον ὃ» ὝΣ οὐ Τὴ δι. 16 ὁ γένϊ. οἱ οἱ ζ ἤγε 

σδγοζϑέσίς (Δὲ ἴξις: "ἔνσοισίσ, ὁπί ὄγιαυλου! οὐλόυτω. ηὸ μδ Ὁ 
διοςϑέρον καὶ ηδέναγτέον, Τίν!» ηὃ νΝ Τορου εύνος ὃν σολίχων, 

οὗ τῳ ἰλλοίχανον, ὅπερον Ὑέτιενοσ Λέτυτοι: Ράλι εἰ - 

μοι ως τοῦ πρόστι ἐκ «τοῦ τοῦσ “πιτόσεϊε λελθρθραι μη ὁ μοΐ ὡς ἂν 

τιςρέφφικοϑοίτσε ἐπὶ το δεπσλασίε τὴ πονππολλυυσλασίου; 

ἑκαύτερον )»]7ούτων τ ρός. Ὁ αὐ ηὸ δυικου τοῦ πίω ὁῤ τιοροφύω 

Λέγεται: τινος φ οὺ τδϊῥμεισυφογδ'πολλο οι μόριον ὡσουύως 

δὲ νὴ ἐπὶ τῆς ὑπιρτί μης κοὐ ἐπ τῆτὑπρλήνὡσιοὺ τορι 

νος’ κοῦ ῤ χισρέ 4 δ μοί ως: τότε νὸς ὑπουλυπτον κοὺ ηὸ ὑσι- 
σμηδν, “αν εἰ ὁ σίμυ ἐπσίτερος μι" ὁμοίων ῤ τιορέφᾳ, δῇ λον 0772 

γένος θεύ τε ρον λυ τέρου. Πάλιν εἰ μὴ πρὸ σοι τὸ γένο; φοῖρ γὸ 

Εἶδος λέγετον ὁμοίως ῥφνοὺ ἰσοιχῶ: ἑκάτερον δλ γε; λέγεδδ". 
καιϑύπτερε {“ηἰ ἡ τῆν δὲ ρεεῖς ΔΊῆς δόσεως ΤΟΝ δ ρα κού 

χόνος χιοό Τίνι λέ γετοοι"δεὴ σὰ σὲ σ΄ Τίνος νκαοδχόνε. τεσὲ ἐσάσῃς εί 

γος ῃς οἷῶ ρές:κὶ Νὴ στο ρεοὺ σύσίς ἐ σὴν ὐ α΄ πσοϑδονοσ. ἐσὲνί- 
ων δὲ οὐ ἡ συμβανᾳφ προτῖσα λέγεῶρ. τὶ ὁ δγπλοΐσίορ, τίνοσ 

δ πλοίσίομ ηὁ λὺ πσερέχον δατὸ μεϊζον, τινόσ' τίψι. παθῖν γε ηὸ 

ὑπσερέλορ "οὐ ηὸ μέϊζον, “πίνὶ ὑπερέχᾳ καῤ τινος ὑπσερέχᾳ ἐξ 

νυ γίνη το εἰφμμϑιύαι το δγταλασίου, ἐπενόει οὐ προνῖσοι τῳ ὦ 

λϑ λέγε. ἡ δ καϑόλυ εὐληθὲς ηὸ προεῖσο ἡδ γένος νὴ ηὃ εἰσὶος λέϊε 

δδ΄- ὁρᾷν δὲ νιον θἸξντικάμδ τὸ τρριεί μένον γένον: οἷον 
Εἰ “ΤΩ δυσπλιοι δέου ηὸ γρλλοι"πρλοΐσεον: (Δ ὦ σῷ ἡ μΐσεος "ὁ γ07λο 

σημόριν λέ ὰ ῥηδὸῤ χιίκεἰμδιμον Τό τικειμῆ' γέν Ὅν. ἀν! τὴς 

θέᾳ τέιλἐπυρήμιν ἡ ὁ“πέο αὐόθησίν, δεήσει (Δηὸ ἐ ἐπύφητ ἐὅπβα 

ΠΝ ἐμ εκι ο,). ἡδὲκ πῶμ Ῥ ἐπές πον, αὐα9} Ἐν. δαὶ Ὑ γδη- 



“γῶν ἐνεορέ “πές τοῦ ὡτηδυ γένος η5 αὐάθηηὸν “τοῦ ἐσισαΡυ' εἰ σὲ 

ποῦ» μὴ οὐδὲ αὐαθασισ Τῆς ἐπεσήήρυις' ἔπε δΕ ΡΝ πρόντι 
Αὐγομϑίων, τοὶ μϑὺ οἵ εἰνοίπεας ὧν ἐπαίνοις" ᾿ περί ἐκέϊνο ; 

προνἀηρ τε υσχίνᾳ λεγόμϑρμα, διὰ  δγείθεσές νὴ " ἕξις (ἡ οὐρὰς 
μιῤηρί εν ἐν εἰγλῳν οὐδενὶ διιμαηον υτατέρ χάν πρὶ ἰριμθῴα, ἢ 
ὧΨψ ὑκόΐνοις πρὸς 0 "κέ. ἐτο διό υκ ἐν άζι υϑῳ οψ ἐκείνοι σ' ε 

"πού χήν πρὸς ἄναοτο ἉΠσο, νσύχετοος δὲ "οἱ ον εἰ ἐπεραον 
ἽΠ ψῦ δὴ δὲ οὐσὲν ἰκωλύᾳ “τίω οὐδ 7ησ' ὑσιστμμην τχ τί ψυ χῃ ν" 

οὔκ οἷν αἰκοον δὲ δαυ ἀγον ἣν δι οΨ, ἐγλῳ υὐ πού ρ χέν τίῳ Κη 

ταν - «τοῦ οἱ εἰ “σλεῖς οὖν ὑδέχεαν ἐν ἐκένοις ὑποίρχ πρὸν 

ἀποτε Ἰυϊχανᾳ λέγϑμϑμα: οἷον Ρ̓ ἐγαντίον ὃν τῷ ἐναντίω: ΕἾ 

δ ἐ πηρηέ μον ἐνρς ἐπσιοτῷ, ἐάν μ  υϊλάνῃ υὸ ἐπι σιμοὸν ὧν 
χἱ γἄνθροποσι ὃν, σχοίτεῖν χ᾽ ἐσν Τὰς ἐσ γίνοσ᾽ θὲ ηὸ τοὶ 

γγον εἰσ' ηὸ μέ ῬΙοῦηον: οἱ ον εἰ ὲν μνήμο μονὴν ὑσπηστί μη: ἔ.79}» 

“σϑ σοι δῷ μονὴ ἐνχῳῴ" μδβοντι δὰ πέρι ἐκεῖνο: ὥς χε δι κα Ἰῆς ἐ 

“αἰ σήμασ μονῇ, ἐν7Ὲ ὁ ἐπσίσιεμμ: ἐπεηδε μονῇ Ἰῆς ἐ ἐπεςήμης Ἂ 

σου ἔυ δέχ τοοι. εμινήμ " Σ αῦζσοι ἐν ψυ χὶ, ὅδ δ εἰ εἰρη μέ 

νοσ τόρ (πρὸς νὸ σὺ μβέιευκος ἰκοινοσ' εοὐσὲρ Ὁ δαφέο 

τῆς μυδμῖις ἡβύοσ' τίῳ μονίω εἰ “πεῖν- ἐσύμιεεβυκένοα φάς 

καν οὐ τῇ Το. Εἰ ΠΥ̓Ρ ὁπωσοιω ὅν κα ἀρ μὶ μονὴ ἐπιρήμ' ̓ 

δ οὐ γδο αὐρ μιόσείπονρὶ οὐ Τῆς Αὐγ5σ' Πάλι εἰ τίω ἔξω εἰ εἰς 

Ὁ ἐν φαν ἔθηκεν" ἡα ̓ἰνέργφαν εἶδ; δεὸρ υὐκὔβη βδονηὸ οὶ 

δ γορ οἱ ον εἰ τ'  αϊαϑησὶν ἰε ἰνεσέν διὰ σύ μοιγρεοὶ ὑϑρν αἤ494- 

σίς,! ἵςξ οὶ ἡ σὲ κἰν σέ, ἐνέρτφα δ ὁμοίως ὃ δι εἰ τίω μυφμίω ἐξιν 

[ςαϑεκτεκίω ἱππολήνέως εὐ “τέν' οὐδεμίαν» μνήμι! ξις αὐ 

μοΐῆον ἐνέ ρἴξια: Φγαμ πῤνουσιϑ νιοὶ ΠΣ ἐἴξιν εἰ τ ἀκολυθδον 

δυύα μὶ τούτον τίς: «Ὅν τίῳ πραύτηα, ἐπεραίτετοιν ὁ ὀργίες' "ἱ 

ΠῚ δ ορίαν τὸ δεκοο σεύῥην, Φόβων Θκῥθῳ { περάποτλρ: 

ὁῥορεῖοσ μὸῳ Υ» Σ πραος ὁ ἀπσροϑς λέ εετονι ἐβερα χης 3.0 

“πέγων (Δ μὴ ἀλόμϑμοτίσωσ μὲ ον ἀκολ'ϑεϊ λυίώμις ἑκα-- 



τέρῳ ηο]ουί 1η-ὡσ΄τεῖ ποῦϑο!, μὴ οἱ γεάθοι,. οἰλλοὲ ἐκρατεῖμ: οὖς 

μίῳω Ἰζηοῖς ὅ3, τῷ μ᾿ δῥϑρέῳ. τῷ σὲ »πραΐῳ εἶναι: οἰλλεξ ηδ 

κῶς μι" 1 πηοογήν εἱ“πὸ “ΝΑ ἡ πων μησὶν. Ἑνίο τεσὲ κοὺ "ὁ “τοὺ 

βακολουϑοιί ὑπσώ σοι, ον τίνος τυϑύα σιν: οἷον τίω λύσσην τὶ 

δ οΓβς' “κοὐ πίω πύλην Τὴν πίσεως. "ἀμ γ᾽ τοῦ ἰρηρδῥα 

πρὸ ροικο Ἄουθεῖ μϑῳ Ῥόππον τίμα ηοἷς οὐππτοσοθέσίν ἐδεσὶν- οὐ 

δέτερον δλυ τῶν τίνος σξῆν . ὄμϑὺ » ὀργεζόμϑῳος Αυπτεήτοο, 

προτύρασ ἐν οὐ τῷ 7.ς λύσσης ἤνομένησ: οὔ ἐδ ἡ ἡ ἐρῇ σ᾿ λύ 

"απ οὐλὴ λύταν πῆς δρεῆς αὐπία ὠςϑοξ πρλῶτη ὁ ὀργή οὐκ 17: 

αύπσπεκατο τοῦ τοῦ δ ταίστς ὑπόληις' ἐνδέχί) κ τίω οὐ 

τίω ὐτόληνψιν δι (μὴ ἡ πέσενοντου ἔ χάν- εἦκ ἐνδέχι δπερ᾽ ἐ-πέ- 

5ϑτεῖδος ὑτρλήψι ὡδ᾽: ἐλ ἐνδέχίἹ οὐ αὐ υὸ ἰτιδναρδύφν ἐν οι 

ἐκ στ εἴδοισ ὃν μὲ τουιθεΐλψ. καϑοίτοτρ ἐστ γϑ οὐ ηὸ ζωίον ὁτὲ μα 

ἀνὸν ἊΜ ὁ τὸ δ με ἐάν δῴπισ Φῇ δ οὐνοί Πιης τὸν ὑτρλα μενον 

τοῦ (ὦ πεσόν ἐπἤσων καὶ ψηδληη μεθ ὲ πόσο βεθήσύ)ὠνῖς ὀδύδυ 

ὅχως ἐἰη Πένοσ «πὶ ἙῸΝ; δέ κέ ϑας ηὐ [(γος. Ορᾷν 

δὲ κσὲ εἰ ἐντίν! τῷ αὐτῷ πέφυκεν ἀμφωγίνε ϑο"ἐν ῳῷ ὁ δ 

ηὸ Πινοσοὴ γὸ εἶδ. οἱ ογὸν ᾧ ὁ ἡὐ λέυκον "ῃ χῶμα: "ἡ ἐν ᾧ ιν 

πὰ λα ̓,ΘΔὐσιφήμί ὁ ἐὰν 2.) τίς τίω οὐ οαυνίω Φόρον εἶτπη ἢ 

τίω ὀργᾶν λύτῇ. ἐσυμρήστ ἐνπῷ αὐτῷ, Πίρονιὴ τὸ ἶδυσ 

πο ρχν Μ ᾧβαλούνὶ ον τῷ λο ςκῷ. ὁδὲ Φόρος ἐν τῷ θυγιρᾷ 

διῷ. ἡ ἡ μ᾽ λύσσε,ἰντῷ ἐπηθυμαπηκῷ. ἐν ἰύχῳ δ οὐ ὴ ἡδινη ἡδὺς 

γῇ ἀν] ῷ δύ μιδενώρως 5 Πίμε τοὶ οἰγρδοϑέν το. ἐπελδα δὲν. νπῷ 

οὐ πῷ ηϑισ εἴδεσι πέφυκεγέμεάδ  ὁμο ὃ κκε ἥ φίλέα ὧν τῷ ἐ 

πιθυμἠιτικῷ, [2.8 ἀμέίν βέλεσίντι: ποῦσοι δ Οὐἱλεσίς, ἐν τῷ λοι 

«ἑκῷ. γχήσι μος ὃ ὀγῤπος νὴ πρὸσ᾽ τὸ συμικεδηκον: ὦν τῷ ρα Τῷ} 

τὸσυμβέρικος (λῷ συμξέξυκεν ὁ ὥς τ᾽δὺ μῃ ἐντῷ. οὐ πῷ φαΐ 

γή7), δᾷλον τι ἥ συ μβέβεκεμ. ἔτι Εἰ ΤΕΈΓΈΤΟΥΣ Σ εἰρίς 

μϑρὺ πῇ μεέχφ αὶ συκέ! κ κα τοῦ 7) μετύχε ϑϑηὸ γένο ̓ οὐ 

ὅξιν ὁ ἀνδεκιατοί τί ζιορ εὶ δὲ ἡ ἐ χρα μκουτεοΊ, ἰκα τρέχε ἐπ τ- 



στ μϑ: ὁμοίως δὴ μος ἐπὶ κω ἄλλων: σκοπεῖν δ] εἰ ἐπέγενοον 
χιοισυότ μετέχᾳ τουη γένος: δον εἰγὸ ζώονοτσερ οὐ 49) "ηγ, "δ 

βρμηθι: ἄἰρυτοῦ: κοι τοξ 7) δ᾽» αὐαθηιηὸν (ὁ ὁ ροεηὸμ δ ζώομ' κατα 
ηἢ σώ μαι 5) αὐ θην (Δδρα ηὸν. καιτοῦ δὲ πίω ΠῚ ν, οὗ» ὥς τῇ 
οὔτι δρ εἰηγέρωντο; ζωσ, ηὐ ὁ οἰβδεηὰν διηδα αθηδν: Λαρϑοίνουσι 

δᾷγ(οτε "ἡ δόλον εἰς γὸ μιά ρος τιϑέμτιν οἷον ηὸ ϑῶον, σώ με ἐμ 
γυ 2." οὐδαμῶς δὲ μέρος πολ Λν καῖ το ρεϊτονι ὡρηδυκ ὃ 

ἐμ ηὦ σώ μει, γένοσ το φώσ, ἐπειδ μέρος ὕζν. ὁρᾷνδὲ "ἡ εἴ 

τ π  εκῦθη φιυκῆβ εἰσ δεώαμιν ἢ υὐδιωα τὸν ἐθωκεν: "οἷον γὸν ! 
συφισῆν ̓  “γάβολου᾽ ἐς λέπτην, γὸν δωνοΐμϑινον χοὶ οὐ λλό Ἴριας 
κλέπηιν- ιοὔδιεὶ σ Ὁ Ῥεέρενδῥωμ, τῷ. δαιμ κι γὸς εἰνούτι ΊδἼων 
Ῥ]ζηος λίεξ αν. δύ οὐ μϑῳ γὲ υὴ ἀμ δλ δ ασου δῖος τοῦ οί λα 

ἐρᾶν, αἰλλδυκ εἰσί γοοῦντο!: "πρέμτες ΝΣ οἱ Φοίυλοι απὸ ἴδ υ 

οαὐρεσέν Αε γον τοῦς: ἐπε σοι αὐ δεινοί μιφσ' »τῶν αὐ φετώ (δ 
Ἰρῶ ἣν αὐτῶν Φοὺ λοωῦν ν δὼ εἰ μέσ αἱ ἧρετοῦῖ: δυο κοῦ ἣἶν ϑυόν Δ 

ηὸν ασοὺ δοίζον ἃ Χᾷν φαμ, αὐτοῖν: δι ἌΝ ῥφαμ' εἶμαι! τορφοῦ 
λα πράῆφ. ὥτς ὐδενδν δ ὁ ἐΐῃ ψικ γένος ἐλυναιμέν: εἰ μή, 
συ μρήσυτοις 7 τῶν ψεκτῶν, οὐ φεηὸν' εἶνοι: ἐροιγρῴ τς δυήα- 

μιν ψοκ: Καὶ εἴτι τῶν ὄναὺ τὸ τιμίων ἢ αἱ ρεββεἰρδιήαι- 

μεν ἢ δ ὐδωυαὸν ἢ τὸ τον, ἔϑη κε: ἐ“πᾶ σοι καὶ δυώ αι μας, δι πατὲν 

ηὁ Δυυυσηὸν ) ηὦ “το ϊηχειον, δε λλοουλοι εν. Η εἴ τὶ τῶν ἐψδυ 

σὲ είνεσίν ἢ “πλείο σὸν, εἰσ᾿ϑοίτερον ἔθηκεν. ἐνια δ ἐκ ξεν εἰς ἂν 

γένος θᾶγνον: οἷον φὸν φένοικ ἀδιηὸν δὺοζξο λον. οὔτε ὃ» ὁ 0 Ἴροσῦ 

ΡΖ νϑῳοσ ἀλυγα τῶν δὲ οὔτεο  διυγεΐμδρος βδῳ μὰ Ὑρδυρηδ δ με 

μον δε, δαξολονὶ ῃ ἐΦέίναξ σλῦ ἄμῷω τοί τοῦ ἐχον: ὥρῥυ ϑείτε 

ρομ εἰς ἕν γένος: οὐγλεῖς ἐμ όχεροι τὸ ὀρημδῥα: ἔτι ἐγέο 

τοάνοίτσοιλιν,υὸ μϑ Γένος ὡς δυο φορεὲν εἰγρ συ δύασι»τίω ὃ γα 

Φυν, ὡρτδνον. οἷον τίιυ ἐκσληξεν, ὑπτοφοχἣ λεευμαισιδΊνε: ὡ 

τίω “τ σν ἐν ὁ) δἸατουύτολήλψεων: ἦτ) ὁ ῃ ὑπέρβολι, ὅ χε ἡ 

στδο Προ Ως [ίνος, ἐλλὰ δυρεφφορζδοχ ε ἮΣ ̓ ̓ἐχσληξίς,ϑου- 



μασι στη θαι υὐπσερβαΐλλου σοκονοὺ ὁ “πὶ τς εἱπτόλιήις σθο 

δα ὥντε γένοσ᾽η ἐ ϑουυ μιειισύο “της Ἀσὴ Η  ὑπσύλυν! ς ὅν. ἐδὲ Ἢ 

"σέρ ξολὴ τοῦ ἡ ̓σφοαρότης, διαῷοςα ες Ἐπέτις τίῳ δ 53 

“πέοῦο Λίω καὶ τίω σφροορότητοι ὡς γένος οἰσσοσϊω σε, τοῦ εἶ -- 

ψυ χασισεύσειὴ ἐκτολοεπίσοτοοε: εὗρ ἑκα σου στδοορ “της νὴ 

ὑσερθολ, “πϑίρεΞν ἐκείνῳ οὐ ἡ ὕβησφουβρύπης νοὶ ὑσέρβο- 

ϑνεἰ δκὴ κἡὶ ὶ υοσληξισὐστερθο κή ϑώυμ κα σίδ' ΤΉ γος, πὸ ρέ- 

σοία ΤῊ ἡ ϑοιυ μασίοτητι Η ἐκυαληξίσιώ ὥττε ἡ ̓ ϑαυμασίότης ἐ ἐκ 
στλαιγέσωτο: ὃ μοίως δὲ πρὸ καὶ “σί Ξ1σ πο ρίσοιι τῇ Π υσπολήν: 

ἐπεο σφβο σού της ὑπτο κυ εὼς γν ὠντεῖ ὑηόλαισ “πέσϑι.- 

σε): ἔστι συμιξύσωτονι “τῷ οὕτως οἰποσνδύντ,σγροορόττη- 
τοῦ σφοοΐροἰν λέζειν: "κοὐ ὑπερμολίω τ πσερδαλλασοιν. ἴδ; 
ἐν πέσε σφροοβρει: εἰ ὁι Ἴ “σέσας στο ἴρο "ΠῚ ὕ8}, σρβοοῇ»υ τησ' 

δὼ ἐΐῃ σφλοορανὸ μοί ὡς δὲ κοῦ ἐκταληξίς τίς στὴν ὑπσερικαλλου 

σοί-εἰ ὅτ κὶ ἰκσλμξις ὑπέρ ὁ λο ,ὕν, εὑ σεριολὴ λὺ ἐὔη ὑπέρ 
τεσ λουσοιοὐδοίς ὦ δὲ οὐδά τύρον Ἰούτων νας Ζ οὐδὲ ἡ ἐπσις - 
Μί, ὑπερῆ μον οὐδὲ ἡ κίνησις κινούμϑρον: Ἑνίοτεσὲ σή, τ 

μιουρ τοίνουσιηφρὰ οἱ ηὸ“ποῖϑος εἰστέμοσ πσέπονϑος τεϑέν τί: 

οἷον οἰ πίω εἰϑουναισίαν ζωίω ΐδνον Φάσκοντεσ να. παέθος 

τι ἰωβο ἢ σύ μπτώ μια ἡ οὐθοινοισέαι ζοι ἐόν εἰνουι δ γί δὰ Λα 

ϑὲς ηὸ λελόμδρμον, δῷ λον ἂν γίνοιτο εἴτις συχῳ οὐσέιεν ἐ εἴς 

θνη “ΤΩ οἰϑοίν ᾽ν εἦνε ϑευρεοὐδεὶ ΓΝ, φήσει ἑτέραν αὐηοζωίω 

λοεμιιε συν, ἀλλα συ μυπτῶ με ἢ πσοίθος ουὐ ΤῊ πο ρα έγενῃ 

ϑαφιώς του γέγοσὴ ζων Ίῃς ἐθαν ασέειρ' ἐξ τ δὶ ηὸ ποίθος, οὗ 

δὲ: “τίθος ἐκ εἶμο εένος ᾧ αἰσὲν εἰ εἰναν οἷ ον ηὸ πυϊῦ μαι οἰδρα, κινῇ 

μδρονιμάλλον » κίνησίς δέ ροτηδενάσμμοι: ̓ ̓ » οὐ πὸ ἐηρόγαι 

μϑρ4 ὑτοῖν τὰ κιμτορηρὴ ὅ τοῦν μδῤμ: ̓ὥρυκ ἤξην ὅλως ἀπρὺ 
πανδῦ μα; ἦν ν δὰ Ἀδὰ μὴ "κινουρϑθῥου που! ἐέρος: πιῶμα. εἰ-- 

πέρο αὐ οὸσ ἀὴρ δια μϑρμ4. ὁνπερὴν πυιι μα ό μοὶ ἴως δὲ κοὺ ἐπὲ 

δ ὰ χλλὼν ὟΝ ποϊούτῳν: βῆ ρα ὺ ἐπὶ Τούτου δέ συΐγω- 



οῇονιι τι ὕὲὲν ἐ εἰηρ κινψούμεμος ηὐ πνέν μος εἐλλοὔήγε κοι τοὶ 

"αϑέν τωρ Ἂν “τοιουτομ οἰπτοδεβατιον, καϑῶν μὴ οὐληθίψε τοῖν ἣδ 
το]οῦηου γέρος: εἰλλϊ φῦ σων εἰλυϑεῖσ ὑι αὐτο ϑρέϊτοε ηὸ οἶππτο- 
δυϑὺν γένον: ἐπνίωμ ὃν ὀύσοκϑ Η͂ οἱληθδήφάθαφεοὶ ον ἐπ) 1 Τβρ χί 
ὁγυσηρὰ τσ Λοῦ.τίω μϑῳ Υν χιόνος φασὶν ὑεδωρ εἰ εἰν οὐ! “ΠῈ 
"δη γὐσιηὸμ δέ πατλὸν, γέν. ὑρῷ βπεφυρμδῥημ: εὔεεδουθῦσση 
λὲσ γ οὔϑ( χιὼν ὕδωρ. ὡντέ ἐκὰρ εἴα γένος οὐδέτερον Τα οἕ 

“ποσυϑέν των πνεῖν λέ Ὑ τὸ γένοσ εἰ Λυθϑύς ϑωρτ εἰς κα γοὶ ἊΣ 

εἰ δεν ὁ μοί, οὐ) οὐ δῇ δ μος ὑδὼρ “7 σεσήπτῦς, καϑοῤτσερ ἐμεπε 

οδό ζκλῇσ φυσι, σοί ὲν ἐνξύλῳύδω ρ' Ἐ τε εἰ ὅλως ηὸ οἰκο σὺ 

δὴν ̓μηδεγόσ βη γένοσι δῆ λον δὼ ὡς οὐδὲ το λελθένγος.. σκο-- 

“πεῖν δι το μηϑὸν δα κφέρᾳν λάτω μια τέ λον τοῦ Το εὐπτοδο 
ϑένγο ς γένοισιοἱ ον χοὶ λδυελεοὐσὲν Υ̓Σ διαφέ ρ τ} ἐδ ταὺτ' 
πβλλύλων: πονηρὸς δὲ εέγοισ, “εὴν εἶδ δηοίφῷο ρα: ὦ ὥς Ῥὔιἀρέΐε 
"δ λένκον γένος οὐδενδσ: Παίλιν εἰ "ὁ αὐοὶν ἄκο Λυϑονῖ, γέ 

νοφ ἢ δε ιφφοφοῦν εἶσε: πλείω Ὁ το πούβσίρ ὑσπύμδρα. ,οἷ ον ηὸ 

ὃν καὶ υδάν δὴν “σῷ σὲν ἐριδῥων ὕεῖν.εἰ ουϊθηὸ ὃμ γένος ἐπσέσο 
κό, δῇ Λον ὅτι ποέν των ἂὐ εἰν γμόοσ' ἐπερδὰ καστηλορέ τορροι 
ΝΝ, ἐκαγοῦδενοσ γε ἡ γλύος, εἰ) ἰκω τοὺ ΝΗ εἰσδῶν (κα τη29 
ρτοριὠξτε ἀγὲ ᾿7) εἶδος δὲ εἰ ΕΝ τον! ὑνηος' συμίξωϊν4 ὁ ὁλκὴ κουτοξ, 

“πον τῶν ὧρ 5 γυύο κατα βῆ, διγϑεἰσος κα] ρέν ὧδ’ “7Ὲ2 

δὶ χοῦ τὸν κα Ῥ Ῥὼ κατοὶ “πον τῶν αἰπλωῖς ἰκουντη 9 ρεϊ τοί: 
δέον ἐ ἐπ λαστον πὰ εἰσὰσ' κου τΉ 29 ρέίαλαρ: εἰδηο, "αὐζσὶμ ἐσπόμιε 

γον δϑουφο φοὲν εἶτσε δῷ Λονῦτε ἐπίσημοι ἐπὶ “πλέον κα ᾿ διακόβο- 
ῥα γον! γρύοισ φυθήσυτοοι εἰ μϑῳ γῥκὼ ηο  γμύοσ τῆν πῶ σὲν ἐ - 

πορϑῥωμ, ἐσχέσης: εἰδὲ μι “πὸ σίν ἵππον ῬἬ »γβύος, ἐπὶ πλέον Ἵ 

δγοιξθο ρα Ἀέγο [τ᾿ λὺ αὐτο. τι ἐν ὑποκάρδμῳ τῳ εἶ 

δ4 ἄπσοδυϑέν γύοσ λέ αὐτο, μιαϑάπὸῬ λδυκον ἐπὶ “τῆς 
λίονοσ' ὠεῖς δλον 5:7] οὐκ δύ εἴη γβιοξ: (καθ ποκειμδ βου» 

Ἴ: θἰσθισ᾽ μόνον η5 λδισοῦ λέτε: Σ κοτεν σὲ δι εἰ μὴ σώυώ- 



βύμον ηὃ νόος τῷ ἐδ4 κου ποὶ “πίνων ΥΣ δα εἰσὲΐν στ ὦ-- 

νύμωσ τ γϑύοσ κατηρᾶτο: ἔτι ὑτοῖν ὑρηοσ τῷ δὺς 

ν᾽ τῷ ἐδῳᾳὲ ἐναντίου, δέλτον “ὦ ἐ ἐναντίων εἰς τὸ χε ρον γί 
ΨῸ σ΄ τι! : συ μράσετο, ̓ » ηὃ Λοιπὸν ἐν λοιπῷ να, Ἢ 

“τε δ τοὺ ἰγαμτέον ἐν ποῖς ἐνων Τέοι σ γϑσίοὶν: ὡς τὶ ηὸ “έλ 

εὐ: ἐντῷ χεῖς ῥυν! ἔστι: δοκέει! σὲ “σῷ κελτέονος "(οἷς ηὸ εἶνος 

ρέντίον εἰν οἱ» ΚΚδ εἰ ΕΠ οὐὐ “1 δμοίωσ προσ ἄμφωϊ ἐ- 

ππνυδο Εἰο γ Χθρον: κὴ μῆ εἰσ’ τ «τ ΛΎρν δ Ο δ’ ᾿ἔϑηκοβ 

οἷον τίω ψυχνῦ ὑπερ κίνησίν, Σ χιψούμδιον. ὁ μοι ὩΣ ἡ " 

οὐ ΤῊ σον Τρ οὶ κανη τὶ μοὴ σοι εἶν ου!: ̓ὡρΊὦ εξ λ΄ Τίου ἡ ἰ σρ 

δὶς, εἰς χοῦ το δ ηἡ γυύοσ᾽ θῶνοωυ. Ἐπ) ἐπ πὸ μέλον νὴ 

ἡ ῆον, οἰγοισίκευ εἶδον" Τὶ μὲν 5 εἰ ἡ γϑνύος δέ χε τοῖν ηὦ μάλλομ: 

ηὸ δὲ ὦδος Ὡς δέ χε τοῦ, μήταν ηὸ μήτε ηὁ ἐς αστείκεἶνο λεγό- 

Μένον : οἷον εἰ αὶ ἐρυτη δε λωτοῦ Χο. νὴ ἡ δ κου σιούη 

"δῖ ὀδέκαιοσ: Λέγετου ̓ » δέκοίος μάλλον «πέρου ἐ ἑτέρου: εἰ 

δὴν “στὸ μὲν ἀπτοσλϑν 7ποσ. δε λάτρῦι τὶ μάλλον, "δᾶ ὅν μὰ 

δᾷ χα τοῦ μὴ τουῦϑηὸ μάσπε ηὸ κα τἐκεῖνο λέγόμϑρον,ὗ κὰν ἐΐη “τὸ 

οἰτο δοθὲν γβύος. Γαλεν εἰ ηὸ μολλον ϑκόν ) ὁμοίως μή 

ἤϑε γένος δά λον 67: οὐδὲ κ νὴ οὐγρδοϑὲν "χρήσιμος δδρης ἐπὶ 

ἢ “σιούχων,μια Αέςσοῖ ἐφῦσων πλείω Φονε τοῖν ὡ εἴδους ἐν 

σῷ! τίει ἰκαστη το ρούμδρα, καρ μὴ δεώ ρίκοῦ. μὴ δ ορϑὺ εἰ 

“περ “σοιον αὐ εδν γδύος: οἷον “τῆς ὁ ργϑσ' δι λύσαν (Δη ὐπὸ 

ληλίσ' ὁ ὀλιγωρία σ' ἐν τῷ τῇ (χε: δοίεε ἐπα Ίγγθοιι ἅ)εΖ. υήτες 

χοίά Δ Ο ὀργεζομδρος κοῦ ὑπολα μβοίνᾳ ὁ ὁ ΑΙ φόν ϑα οὐΐ;-- 

1 δὲ σκέψισ' ἃς ἐπὶ 1 ἐζδουσ' πρὸς οἐλλότισυῇι ποίνον τῇ: τε Ρ 

"ὁ μᾶλλον ὴ ηὃ ὁ μιοι ὡς: διοκῆν εἰν ἐνπῷ ἀηρδοϑί νὴ γλυ4 μή 

ὅν ἐντῷ αβύφ͵ δϑ λον χω ἐσὲ “τὸ ἐγρδοϑὲν ὅλως εἶδιος͵ εἴμ δὲν 

ἐνῷ τίν4. ἀνα ρῦν τε ἦν »εὐυϑοῤπτε εἰ ρήϊ χινστὶ» κατοσπκίνά 
ΣΡ ἡ μ  ἐπισέχί ηὃ μιόξζλον ηδ οἐστοδοϑὲν γέμοσ μοἷς εἶ δὰ 

δος, οὐχρησέμος ὀπύπτοςυἐδὲν ἢ)» κωλύφ οἰ μφοτέρων ἐπὶ δε 
Ἀ 



“ομέ δὰ μὴ εἶνου ϑυύπυ ρον: ϑα χίρου γένος. ηο, ΤΟΣ λευκ κ' ἡ 

πὸ κοι λὸν ἐπ) δέχεται ηὃ μάμλλοννᾶς οὐδέτερον ἑ ἑτέρη, γίνοσ: 

"δὲ ἢ! ἜΣ γενῶν ἌΝ ἢ εἰδεν προς οἰλλυλα σύγκθισίς, χύσέμοσ: 

οἷον εἰ ὁ μοίωσ ηα δῷ πο τοῦδε γίνς, εἰ ϑυότέρον γένον, πο 90. 

ἘΡΡΌΝ ὁ μοίως δὲ ὺ Μ εἰηὸ ἡῆϊον (Δῷὼ μέλλον, οἱ ον εἰ τῆς ἐγίαραν 

χείασ' μᾶλλον ἡ ) δια μεσ κὶ ἡ ἐρετὴ “γέ “γοσ- εἰδᾷ ἀρετῇ γί 

γοσ᾽ το ἡδιώσιμισ' σοὶ ΠΤ στ κοὐ ἐπὶ “το εἴδοισ' ἁρμόσει λέ 

[π λεύ ε 9) ὁ ὁμοίωσ τύδε (Δ χόδε “τῶ προκ μέν" εἶ δοσ', εἰ 9 

τέρον εἰδοσ »ν ηὦ Λοιπὸν. ποὺ εἰηὸ ἡτῆον σοί ὅν θδύσ δ 7,6ι “ὸ 

“μεδλλον" ἔτι πρὸσ' ηὸ ηὐ κατος στκδυοίζ 4ν σικεππτέον, Εἰ ἰκαϑῶν 

οἐσέϑῃ τὸ γένοσ, ἐντῷ τὸ ὅδ κατ γὰρ θτου μὴ ὀμτος ἐνὸς 

“70 εἰπαυδοϑένττο: όδους, εἰγλο ποῖ» πρλάόνων ὃ διαφόρως, 

δῶλον )» ὁ τί γένοσ ἔσο κεἰδνξν γ οἰπτοδοϑει ἐἰδόργξε, σχο-- 

“τεῆν εἰ κοῖς καϊάλλων εἰσιν ηὸ γέ ἴγο σ’ ἐνπῴ' τί σεν κα τη γ0- 

ρϑτοι τοῦ λιν Ὁ σὺ μιεήσε τοῦς κα τοὶ “πρλιφόνων οὐηὸ Ὁ δὲ εὲ 

φόρων κα τη το ρε ϑαρκοὺ γυύος ὁ μο Λο [ἔξ ὅτε" Ἐπε: δὲ δὸ β 

κέν σίσί πρῶ ̓ δεκφορεῖ ἐγτῷ τὴ δεν δ εἰδῶν μαυτη δ ρεϊάβα, 

Χ ρισέον οἱ γδύος οἰ ηὸ “τῆς δωοιζο φεῖδι ᾷ χώμδρον Ῥῖ: εἶρνμὲ 

νοι σ' το  λείοι δ᾽ πρῶτον μδὼ “τι τὸ γένοσ ἐπὶ πλέον λέγετοίι 

γῆς δι αζοράσ. εἰϑῦτι κύτος τπίρυ “τῷ “χί “ξεν εἰγέσεσίν μᾶλ 

λον οἱ ρμόηῆᾳ ὁ γένος ἢ τ “διαφορὰν εἰ πεῖν. δ ζώον ἐππὼς 

ηὧν ἄνθρω πον. μοῶλλον δαλοι τ θην ὁ ὃ ἄνθρω ποσυὶ ὃ πέζὸν 

εἰππτῶν. μὰ ὅτι καὶ μῳ διιαιῷο ρα, “ποιοἼητο; τῶ ϑύσσ ἐθ σ᾽ 

μιριίνφηηὸ δὲ γόος Ἰῃς δφαζβο ρἔζσ, οὗ» μϑρ ὴ ὀπῶν πεζὸν. «5. 

ὃν ἰῷ λυ ζωον"ὁ δὲ ζ(ον εἰσσῶν ὁ λέ “σοῖον 7) τέζον: πίω 

ὑϑῳ π δυαφφοραῖν οὐ 77) γδσους ὅσω χυριφέο(δ 

Ἐπε: διχθ ηδ μιουσίτον ἢ μουσικὸν ἐξὴν ἐσσί ςῆ μον ἐξνοειας 

ἡ μουσέκν ἐππέσήμο τίσ ἐστ: "τοὺ εἰ ηὸ τιοὐδὰ ζῶν τῷ! καδέήζᾳς 
ἰεἐν θίτο," βαδισίσ, ἰεἱνηδῖς τίσ ἐ51: σπκο πεῖν ἐν ᾧ δυρ “ 4 

ηδ,. 4 τὶ κου τοῦσιεἰν οὐ σοί Τείρημϑμον Ὄφηρν οἱ ον εἰ πίρ ἐπ! σί 



μὴν ὑσερ "δἰ σν, εἰ ᾿ δὐπλροέρϑιον ἡ ἡ ἐπάφοιτοι, πισεύᾳ δῆλον 

ΥΣ ὅ Τί " ἐπυςήμη, πίστι ἐν εἴη: Σ αὐτὸν δὲ “ρόπον ΓΝ 

“πὸ τὰ ἃ ἀλλῶν ὍΝ "οιδύπῳν. ἘΤὶ ἐπεὶ μ πουρεπῦ μενος 

Τιν! εἰ κοὰ μὴ  οἰν ιερίφον, χαλεπὸν χυθίσοις 7οὉ μὴ είνοσ' 

εἶμομ, Ὗ ηο δᾷ μὰν τῷδε ἔπσητοα πριν] νγόδε δὲ ΠῈΣ: μ “πον 

1:. οἷον ΤΝ γην! μίᾳ ἡ ἐρόμίανν ΠΥ τῷ εἰριθμῷ Ὁ δαέρεην Σ 

οὐνάποιλιν Δοὺ, .Ὧὦ Νῃ ὄΣΘ τς ηδν ὃ “δὲν εἐριθμμορ: οὐδῷ αὶ ἠρεμία 

νημε μία σῶσαι, πὐτα μϑῳ χερῶν, οὐσ' γλύουσ ὦ ὄντος 15 ἘΡΝΝ 

κολουθοίγ τος, ὅταν μὴ ρἐνεσί ρεφῃ ϑοΐ τερον: ἄλλου δὲ προ 

ποήμαντος ἢ μὴ ἐπὶ πον των εἰ -ποιίι χ4ν  ἔγξοισίς δὲ σούφου, 

ὁ γὸ μὴ ὃν ἐ-σύτοῦι παν Τῇ τῷ γινομδῴῳ: "δ εἰνόμδρμο 5 

οὐκ ὅϊ:. κρὸ οὐκ οὐντισρί ἐφ4 οὐ Ὁ ταῖν τὸ μὲ ὃν κέν τοι!" ἐλ, 

λὐμως ἐκ 2 γένος ηὃ μ Υ “70) γνομδῥε. .«αησλώσ' 

» οὐκ ΤΣ: τῶ μὴ ὄντος εἶ δι. πσξοὶ 

μδρ οὖν “τοῦ γένουσ’, καϑῷῷ 

“ρ εἴ ρυ τοῦ μι 

δῴυτί 
ὁΥ 

Φ 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑ͂Ρ 
ΤΟΥ ΤΩ͂Ν ΤΟ 

ΠΊΚΩ͂Ν. 



στορομδιζδιον 7 Σ  εϊσυον ἜΣ) τὸ εἶρημε 
γον, δι(εξ, τῶνδε σκεπτέον οἰηρδίσυτοι σὲ 
) ηὸ Ἰδον ἢ ἥ  ἰμιουϑοῤαγὸ Ἢ εἕεὶ. ̓  προὶ ἕτερ 

ὦ γρ χβιοῖον καυθεῤυηὸ μδρ δον ηὸ ζείον 

ὁ οἸαφίκι πρὸσ ἐπί ρον δὲ, οἷον ἦν 

Ὡς προσ’ σῷ μιεξ" ΤΥ κ μδρ  ὑρ ἸΩ͂ 

κόρ. τὸ δύο ρετεον βιν. ἀεὶ δὲ οἷον 36 
5, ,ηὐ ὕοδον ἀϑοίναύσον “πὸ τ σὲ, ὑ Ἰοὺ Τινθοὐῤδν ηὸ πστολ "συ 

χεῖν ἐγπῷ [υ μυοισίῳ: ἤπεϑὺ προσ ἕτερον ἔδϑον ἀπσοδυδόμε 
νὸν, ἢ δυυ προρλύῥιαιτου, Ἢ ὁ τύβαρα ἐαν ὅ) σου ῦ μῳ ρἐπαϊ, 

σου 7 δεῖ ρνησητοῦα τοῦν ηὸ τοῦ δύο Μόνον προρἌήμουτο γέ- 

γον Τρζῇ" ἐμοϑοίτσερ τ ηὃ, οὗν ἤ προς ἥπσσον ἴδίον τι δ'πουν ὅξ7- 

τρὸ ΔὸΨ ὅ Τῃ ὁ Σ ἀρδα οὐδύηριωυ ὅξην εἐπηχάφοίη, τὸς διν: "νὴ τ δ 
ἡπσσος δέσσονω ἐμ οτέρως ἂν κινοῖτ ηὸ ἴδιον. ἐαν δὲ εἴκει, 

τύρου ἐἰι οὐτέρον εἀπαο αν, κοὺ ἑκιουτέρυ εἴποι βνη θήν, τοῆαρα 
ρ0 ἐκ Ἀπ λίοετος ἔστε: κδϑοξησερ ηὃ αν Τ᾿ ἴδιον πρὸσ ἥσσον “Τὶ 

οὐ μϑῳ δύ-που!νὴ δὲ τιτρα-ποιωὔεέ “κοῦ δὴν ὅχεοῖνος ὑδήτρυ! 
νῃ “κοὼ δ 7 τοτραῆρυ! πέφυκε ἐπιχέρέν. μιοἷν διιόσσε ὁ ἘΣ 

ππϑοδάσσου! κοῦ; δι[ο “τὰ οὐ σεηροίτουν οἷον πῇ ἐπε νφοῶν τὰ 
ΔΝ δᾳχϑίνπνα, δέγοα ῥϑτορ ηὃ προκείμδρον . εὔξῃ σὲ γὸ μδρ 

(ιαϑόῖυ κυ Ἰδοορ᾽, ᾿ πρὸς εὕσπσθῶν τοῦ οὐἰππτοδύδοτοε, μι “σοίν -- 

γῦσ' γορίζῳ καϑούπτέρ εἰνθρωώπου,, ̓ηὃ ὑῶον θνηπὸν "οὐ ἐπ 
περηίμιῷ δείυχηίεον. ηὸ σὲ πρὸσ' ἐτύρον, ὴ μὴ οἰντὸ (ὐρ τ 

εἰλληδχένοσ᾽ τοῦχ οι; διορίς4. (ιαϑοπὲρ εἰ ρυΤῇσ' πρὸς ἐπ 



φβμεν: ὅτ οὸ μῳ ὧν πλείοσι τὸ δὲν Λογιϑγκῷ μόνῳ "ρὸν ΤΙ: 

ἐλουσί Λογίσγίεον πέφυκε γένεῶαε. ὁ δεῖ, ὃ κατοῦ πποῖν- 

το χρύμορ ἀλιηθδύ του, μηδέττο τὸ οὐ Λεΐσετοῦ - καϑώ 

“πέρ τοῦ ζωύου καὶ ἐκ Ὑυχῖς "σὺ σώμουτος συπιείμϑρον. ηὸ ὃ 
μον ῦ κου τοῤτένοι χρόνον ἀληθίνετοε "τὰ Μη ἢ ἀξ εἰνάπεισ ἀ 

ὁ πα ρέτετο: καϑεΐτορ, τοῦ τινὸς δ δύ, ν τοεθυ που τε 

ὧν αὐπρᾷ ὅξεσὲ ὸ προσ ἶλλο ἴδον αἰ οδανοῦ, ῷ ΠΕ 

ραν! εὐπεάν, ; ὧψ ἀππσι (οἷν εἐεὶ, ̓  ὡςεσυτοτσολυ κρὴ ἐνηβσ' 

᾿βλεῖσυ!σ Οἱ ον ἐν δ πρισι κρὰ οὐ εἰ ᾿ καυϑούττερ πὸ δύσι γ)}5 

πρὸσ' ἔπστν, ὅχί δήφρυν» νοἰνὸς μδῳ ὁ», οἷ “πὸὸς "οὐ ἀεί ὅθ) 

Ἰρυσ' ἡποτς δοῦδεί οὐ: σήσσους δέ» τοιούφετογηοτσολυ δὲ 

νὴ ἐντοῖς λείσοις, καϑοίτσέο "οὗ ζ λοι ίϑσκοθ δον Ῥ αὐρ χήν 

πρὸς ὑσσηθυ μεντεν, ἊΝ θυ μέχι. “τῷ. "γὃ Μ ς προυτοξ μη. διύσατερε 

“χελὺ ἀνχί δ ΝΆ λοιήσχις πούνηοτί προρτοί 4, οἰ λξνίοτε (πρὸς 

τοέ ἢ {). 2 πὸ ηο ἣο ἐπίθυμητης ἡ) ϑυμιης οἰει ' προρτοόηϊε. εἐἰλλεξ (ἃ 

προρτοη {τ τί, οτρῶν " μολθη ρα ἡ ᾿ ἦν γύ εἰγδύ: δ σδίων᾽ Ἄ 

λογόκα μεΐλισοε, τού τεκουθοδυτοε, νὴ ἀεὶ- Δ τ πρὸ Ἱπε δὰ "Ὁ Ἶ 

ὙΡ πρὸς ἐπέρον Ἰδύον, “πλόω Ἴροβ ήμιου τούς, »αιθείπερ 

ὀρμδῳ γιοἷ πρότερον. ̓  ,» διωοὶ ἥ 1 τέῆα ραός οἰνοίγρκησ' εἶνον 

ΡΖ πρὸ προρ λήμματα. πλέσς ὦν οὲ Λόγοι τένο πρὸς τ 

το: τὸ δὲ καιϑυφαηὸ "ἡ ἀεὶ. υπρὸσ “πολλά ἐν ὑπελήρῶν εἶ "ἢ πϑ 

“πλεῖ τ χϑόνους πρὸ ραῖτη βέι}ν “μὰ κυϊθυοδυηὸ γπρὸσ “το λοῖ. 

προς ἑκαφον δ ἢ᾽ ὀγχῶν δε; ὑποίρχ οὐὐῷ οὐ ἰσγον. ὡς μὴ 
προσ ἀατέντο χυθίζετοοι, οὔ! δὺ ἐν κορλεῖς ἀρρδεδομδῥος 

ηὸ ἰδ "ηὃ δοδεϊπρὸσ ̓λείουσ' χονα ς τηρεῖν κὸρεἰ μη ὑποῖρ- 

Δ κὰρ εἶμ ὑπῆρξε καὺ εἰμὴ ὑπιρξν δι ἰσοιίδγον: δ οἱ 7Ρ 
σέ. δ νος οἷ λλ οι, ἢ Ὄνου ψν νγυμ Λερύμϑμον χθόνον 0 γ8) 

"τς ἔξω εἰ δὲ λόϊοι προ αὐὐηδηρλλοι. λογεις δ Το, πρόβλη 

δια, πρὸ δ ὁ λοῖοι εήνον λνδι σύχνο! ̓  καλοινη ̓  ἐν πρὶ ἀσεῤ 

δυλῥηϑὲν,ἐ ἐκ περὶ ηὁσνμθερηχθ γοτρ ἐπέσχε πτίον ὕξὴν εἰτῷ 

Ἐ τοῦ 



ἐκ γ 
μδῳ συμιέβηζεε τῷ σὲ δυηιοι δὲ Ῥαα “ὦ δα χαθῶ γ δε 

δε ϑεωρητίον. Π ρω πον μϑῳ, εἰ καλείς ἀτοδέδοτοῦ τὸ 

ἴδδον,: ἡμὴ 'καλ τῶ ὃ ΨΚ ἡ μὴ » κοιλεῖς, ὅξενῚ ἕν μϑῳ, εἰ μὴ δυρὰ 

γνωριμωτέρων ̓  Πωριμωτέρων χέϊ τοῦς ηὸ σον" εἐν κα σίεδυοί 

ζον το μϑμ, εἰ μὴ δὰ γρώθι μι τέροον" καιπροσ κίε, ἘΙ δὲ 
εἰδιιοῦ ωρι μωτέφ τῷ μὴ γα Πωριμωτέᾳ, ὅξετὸ μ' ἀλας 

λων ἀπωσύτερον 3 ἴνὸν ὃ  οἰγρσέε!ῶ σί γύγου, δ γὸ (μω 

ἀρηχενορ ἔσυζῃ καλς καίμενον ἢ δὲν. νωσξωςὰ ἔνεκα ἢο οὐδὰ 

ΝῊ [Ξ.(.- ἽἼΣ» μιαθανφνένεκεν, νὴ τὸ δδλρυτί ὁρισμᾷ, γρ[ὃ μέν. δῇ 

ενωρι μωτέ ὧν χοθιϑέον' ὅτ ΣΤῸΝ κὶ ἴσοι κουτοονό ἢ ἱκαΐδ μᾶλλν: 
οὐον ἐπεὶ δθεὶς “σύους ἴδγον ἄνα ηὸ διμοι ὀτοῦνξον ψυχρ ἀ ἀριίῷ 

σὐτέρῳ χόχφητοο Ὁ “τῶ “συ ρὸσ τῇ “ ψυχϑ' εμόέλλον Δ) Ὶ ἱσμὸν τί 
ὅ 1 πῦρ ἢ ἐψυ χϑ οὐκ εἶ εἶα (αλωσ κόψε μὸν ἴδον παυρθσ,ηὸ 

δμοιότονστον ψυχῇ Π: Τὸ σὲ εἰ ἐι" Ἰγγώρι μι τερον ξι τυ δὲ 

ἯΙ δῦ προ. ε διε 5» μὴ μόρον εἰναι γνωριμώτερον τ 

πραΐιαπος, οἐλλοὶ πρὶ τῷ δὺ πέρ χν γνωριμοῤτέρον εἰ 

μαϑ. δ μὰ ὩΣ εἰδὼς εἰ γι Λὴπείρ αὶ διε “τῷ δν αὶ ὑπό ρλῃ μό 

ῷ γνωριεῖ: ὦςφτι ὁποτέρου τούτων συ μβοίμιτοσ εὐδον 

Φὲσ γένετον ηδ ἴσγον.. "οὐ ον ἐπέ; ἐθεὶς πυρὸς Ἰδϑον,ηὸ ομῳ. 

“ρωίῳ ψυλ πέφυκεν ἄνα αἰνωςοτέρῳ χύχφητουι 12 ὕω 

ρθσυτι εἰ εἰ ὧν "οψῳ ὑπόφ λα ἦνχν μοὶ εἰ ὧν πρώτῳ ὑποέρ- 

“4. οὐκ εἴη καλῶς κείμένον ἴδιιου πσύρος, χὰ τὸ ἐν ᾧ πρωΐῳ 

ἦν» πέφυκεν εἰν κευπρο σύ δνάζοντα δὲ͵ εἰσδει. “ωοιμω- 

τίρ ωμ χε τοί ηὃ δὰ ὦ εἰδιοὸ Πωριμιωπί χαϑέκα χίοον 

ϑόπρα ἜΠΗ δ κατο 122. καλῷ χείμυ ηὐ [διὰ ὴ κατούσίκ ον. 

χῶ 261: “1 καλϑ, οἱ μ᾽ ς ἐκ οτο Ἴξῳ μονν, οἱ δουπλν »λείξο οἱ 

ὄχ καλίιο δον ἐπεὶ ὁ εἰτοῶν ζῶν ἴδιον ηὐ αὐσθησιν ἔχάν, δι εὲ 
τωρ μω τὸ ῥ ̓ΔΙΠωριμώτερον ἀτοέσωχι ἕν δ διον καϑέ κε χε 

τ ὟΝ τρόπον, δνδὺ καλυίσ οὐηρσδοὺσ' κατοῦ ΣΡ ἴδτοι τδνς 

φων,η αὐοαθησιν ἔχ: Ἐπε:τανασκίνοίζον το μα ἄτι ἢ ομο. 



μοΐίχων ΤΑΝ ἐν τῷ ἰδίῳ ἰσχοϑοσὸμϑιύων "δλιεοναλῷ ς λέγετοιε" 

ἢ πρὸ σλωσ ὁ λότοσ' πτλείορ σπμοάνφ4. ἐκ ἔσο καλῶς κείμων 

ὁ ἔδιιον οἷ ον ἐπὶ ηὺ οἱ ἀϑοίν ες ἔδυ "“σλείω σή μιαιὶνφ ἕν μϑρ, ηὸ οἦ 

δ; σὲν ἐόν. ἐν δὲ, τῷ" αὐοϑήσει χιῦ ϑαε: κὸν εἰ" Τῦῦ ζώσίδιον 
ἐπ αλεσ ἐκεί μδρον, ηὸ οὐῤϑυίν ει πσέφυκος. δυεὲ οί 0 Χο 

ςίον χν, ὁ ῥυόμωτι “πλεονου τ λέγορδρῳ, ἢ ὅ τί λύϊῳ τῷ τ 

ἴδιον σή! μοιένον τ διιο-σέ πὸ σλέονα χα λεγόμδρον" ἀσιφις 

“οίεῖ “τὸ ὀεθεν: οὐτρροῦνηοσ' “τ μέλλον ὑπεχάς ηὐ πσὸ σι 

φὸν ποτολίῇ ἢ τ' “λεογαιχῷ σ᾽ λεγορμδιῥων. ηὃ 2) ἐσῦον τῷ μος 

θέν χέριν οὐ το δῪ σὰ τοῦ, Τί δὲ ρος ηού οὶ; οἰνουγκαῖον ἢ ὅξν, 

ἐλεγλόν τινα ἥνεῶ τοῖσ ὅτων οὐσιτο δι δοῦ σὲ Ὁ Ἰδιίίον, ὅ χοῦν 

ἐπὲ σῷ διαφωνοῦντος “πο ἢ Τῆς οῦν συλλοιίσμον τῶ λέο-- 

να Χο Λεγομθῴα: κουπρασυκ δυό ντοῦ δὲ, οἰμη πλέω σή μιοέμᾳ 
μήσε ἢ" ὁμοματων μισὲν, μὴ ϑδλογοσ. ἔσοτε Ὁ κατο οὐ τὸ 

καλὴ κεΐμϑιμον ηὃ Ἰδιέοννοἱον ἐπε ὅτε ηὃ στ κοι γρλλὰ δὄῳλοι, 

οὔτε ηὸ υΐε νη στο τοῦστον εἰσ᾽ γὸν εἴνω Ῥπτον- τὸ γὁ σίυϑολον ηὃ 

ἐκ μύτων σίου τιϑέμϑρον εἰπὸν καλν κείμδρον κου τοξ ἸΝ 

πυρὸς ἔδιιον, σῷ μοι ηὸ ὀὐκηνηγῤτοῦτσμ εἰς ὃν ἄνω γοπτὸ 

ἔ τείϊιρευσκινεέζοντο μϑῳ εἰ λεονάχὸ κέ οι Το ηο οὗ οἱ 

Διον εἰ.δίοί σέ- ἐμὴ Διαύρισοί δὲ, ηὐ τόνος οὐ τδν ἰδιον πέϑῃ 

σὲν" ὧν ε ἐσοζῳ κοι λοῖς εἰπτοδεδὸο μηδ ἐδιίον διῳ ἃς δι σίας, ΠΣ 

ἐἰδῳλονξην ἐκ ΝΥ πρότερον εἰρερϑιβων «τοῦ δὶ οὐὐ τοὶ συμβαΐ- 

γάν λυ εἐναπεοῖδον ἄβηνοοίομ ἐπε γὸ ἐπέ σοι ϑοιεηοῦη, γρλλοὶ σῇ 

μιοόν 4.-γὸ μϑῳ δ ,ὐπ ςή μὴν ἐάν οὐ ηδ ηὸ δἰ πέςήμῳ γάλα κῦ 

"δ “γοδέσιστί μον εἰν Ἴ αὐ. ηὁ δε σιςήμῳ 05 αὐλούς οὐ “72 υὐκὰὺ 

ἐν ἐσπέςουν ϑο; Ἰδηοικωλο ἸδΝ ἀρ δε σὸ μὴ ἐ ἥνό κι Διοριυϑέν 

δὶ τίν πιϑαεσίν αὐῆδηο ἰδὶ. καυπορσικδυοζζοντος ὃ, εἰ μὰ λέ πι- 

ηο πλλαχ Ἴδη ὃ ὃ Σ ἴδιον τίϑήσ' »οὐλ ἴω ἀν ὴ οὐαλδε: ἐσυζά, 

δ καυλο κούτου 15» κείμλ ἴδιον δὰ ἐπεὶ ὁ ἀνδε λί (ἢ ἀπαλσ, 

εἶπ ἂν καλῳσ' κείμὴ κατοῦ 1Κ οἱνϑ΄ηο. (ον ἢ μμέρον Φύ σεν 

Ὁ απ 



Ὲ πεήϊλμασκιναζονταμδι, εἰπσϑλεέονοίκισ ἐ ὀρατοοι ηὸ ου ηο  ἐνγῳ' 

ἰδύῳ. «γρλλοίπίς » “αινϑοίνουσὶ Ῥω “τοτρ[οῦν τίσ ΓΥ ἐγεἰσ ;- 

ὅνοισ ι αϑοσερ νον ἐνησίσ' Ὅροι: οοὐξε ἔσο δὲ κερλῶς χε ́ μς 

γοντῦ Ἰδηο ποηρνϑῦσ᾽ Ἴλιον: τοῦ ρυζ 4. δ» Ὃν οἰχιϑοῦ τοῦ γ8 ὲ Ἄπλε 

οὐ οἷν ἐσ λέ θεν: εὐσοιεβὲς ἐν οἶνος βιούον 8: γένεάθο, κι πρὸς 75 

Ὡ)0σ’ δῶ νὰ δοκουσίν: ἔσαν σὲ συμπέπτον τὸ ᾿πλιονοίκις 

εἰ πεῖν ηὐ αὐηὸ καιτοῦ διψο Ῥοσσους. καθῖνα μϑρ ὅταν ἐμομεῖ- 

δἽ “λιονοακις τὺ οὐθηδ: και ϑούστέρ εἴτι: εἰρ δοίη Ἰδὲ πυρὸς, 

σώμα ηὃ λέ πτύ τοίηον ἢ σῷ μεέτων: ἧσος Ὁ “αλεονοίκισ 

ρπίεε τὸ σώ μα διύτερον ὃ ἐρίν- τις μετουλρεμιῖ ἀν, σοὺς ΩΝ 

γδύς λὑτὶ Δ ὁ ὀνομοίτων: ἰκαϑάπερ ἐ ὦσις οἰπτοδοίῃ γῆς ἰδῃ 
ογμ,οὐσέα καὶ μοί σε [κατοῦ Φύσιν φι ἐρομθρν ἢ: " σῷ μοίχων Ἐῖσ' 

ὃν ἰκιοἴτω “τότον. ὁπείτω μεύπορλοι μι οἶνοι εἰν“ τὶ “Ἷϑ δ σὼ μιοξε, 

γδμΐσίον σοιωνδεεὲν ὦ» Ἧ) τανηόν 51: σῷ μιαοιο( οὐσέα. γο[α σῇ. 

ἔσο; Ὑ» ὅ Τῶσ' ηἡ οὐσίει, σπτλεον οἷχκ ἐσ’ εἰρηκώσ:. ὥς βυδέτερυ 

(κι λωσ δνεἶκ κε μϑρον ἢ Υ̓ ἰδίων ἐκατο σία ζοντο δὲ, δἰ μη 

δεμὲ “χοβτοῦι πλέονας ὀγόμευτι τῶ οὐὐπῷ: ἔσο! Ρ κατο ΤΣ 

ἣ κα ἀρδολμδρον. ηδἷ δὸς οἷον πεῖ ὁ ἐπ “δ ΠΝ, ἑώον! 

πσιρήμ ἐοκσεκι, ἐκ εχρ) τῷ οὐὐ τῷ γρλλοίκις ὀνό μειτῇ, ἐΐη δὼ 

ματοῖ Ἰδέ, λα ἰτρσιδομθμον 15 ὁνό ηὺ ἰδ: ἐπευτονο 

σκίναίζοντοι μ' μ εεἰγοιδηόντι εἰτρδε κεν ο"" τῷ ἰσΐῳ ΤΡ δ 

“πολσίν ὑποίρχί οἰ γφεῖον κα ἐσουβηὸ μὴ ' χυθίζον εἰηό τίνων: Ῥ πεν 

γος ἰδίοις λέγόμν γροίζῳ διε "καυϑαίτσερ Δ τὸ ἐνηοῖς οφοιτ: 

ἤκον ἔφου Ἰο  Ἃν κείμϑιμον ηὃ Ἰδὰ δὴ ἐ ἐπεὶ ὁθεὶς ὑσιςήμ ἜΗΝ 

ὑπέλινμι ἐμμετοπειὰ ν ἑπὸ λόγου ὃν ὑν,γοῃέῳ 7Μέ ἐκέχη) ἐ ἐΨν 

"Τῷ Ὁ ἰφίῳ τῷ ἑν;, : “πῶ σίὲν ὑποίρχί, ἐκὰν ὀηκο λο κοί μϑων οὶ ἣ ἐς 

ἐπισήμηφ δον, καυτοισηκμμοζορτοὶ δόμηδον! κέχρηῦ ἱκοινεῖ, 

οἐλλοῦγρτένοσ' χορίζορ τι ἔσο δ καλῶ; κείμενον κου τοὶ “τοῦ 

τὺ πὖ ἴδέον. οἷον ἐπεὶ ἀἰσασ ζωουἴδνον τὸ, γψυχν ἐχ 

οὐδεν! ΚέρΘη Τρ (κοινῷ ἔῃ ἂν κωτοὶ τοῦστο καλὸ κείμην ζω 



υ ἴδγον ηο, ψυχινέ ἐχάν» Ἐσε; πνα σταινάζοντοι ἢ εἰ πλείω 

ἰδγαιοὐπο δ δῶσι “12 οὐῦ “ΤΩ μν δορί σοὶς ὅτ "σλείω πέϑησιν οἱ 

ὃ» καλῶς ἐφουρκείμϑιμον τὸ ἰδίου, καϑοατσερ Ὁ οὐδιξν γοῖς ὁ 

Ῥοις λέ πὸ ρα ηὸν δὰ Αὐοιί τὸ Αὐγὸν Τίω οὐσίοιν προσίςἐ ϑκό 

Ἴι πλίσρ, ὅτων ἰδᾷμ Ἰοῖς ἰδύοι ς αορα ηὃν γηϊοιΐω τοολο γον δὲ 

ομ τὸ ξηϑέν, ὁδὸν προτοεαρ δοΤέον εὐ εἰχφένον ἢ» γνῶ Ὁ Ὡο] ἕηορ «οἱ 

ον ἐπεὶ ὃ εἰππων διον πυς σῷ μει πὸ λέτπτύτοοι : κουζότο - 

ον, πλόω ἀσρδέοϊωκεν ἰδίαν ἑκούτερΝ βκατοῦ μόνῃ »ῦπυξ 

εἰληθέξ δὲν εἰ εἰπεῖν, ἐκ ὃ ἐξ καλῶς κεεί ἴμϑιρον ἴδιον πύον, σῷ 

μα ηἡ λεπτό τοῦ ον ι( ουφό τοῦ ον" κα] σικινεἐζον]α σὲ, εἰ ἡὰὴ 

“λείῳ τοῦ αὐ τον! ίδγαι οἀἰπαυδέδοκεμ,έλλ᾽ ὁ ἐν" ἔσο} κατα, 

Ἴζ)ο καλῶς κείμϑμον ηὐ ἰδ οἴον έ “εξ εἰπῶν ὑγροῦ ἰότον, 

! σώ μαι, εἰς ἄνπαν φδμια. ἀγα ρϑρον Ὕ ρἐπτο δέ εκ ηὐἴδοον ἀλ 

λοῦ πλείω, ἐξ Ἢ ἘΟΣΟΣ κοὶ Λῶς κείμϑινον ηδ Ὁ αἱ Ἐκ Αρτ Σ γσνλ. 

Ἐποττοὸνασικδιαζονα μδρ “εἰ οὐὐα προσκέχρε ὃ ηὐἶδγον ἀπὸ 

δύ οἱ σέν, ἥ ̓ δ αὐ το τέρμ. οὗ »": δὲς νὴ καλῶς κείμθρονηδ ἰδ. 

σῷ ἡ» μαθεῖν χάθάν ἀτοδε δοῖ γδἹ διιον οὐὐηὸ δ ὃ ὁπ οὐὐ τῷ ἡμοΐ 

ὡσ' ἐΝωτόν ὅ3:: ὁ δέτιν ρου 15 ὑσέρον, οὔπουυ ὅδ Πωριμὼ 

τύρονιὦστδ γένέ τοι δυαλούτωμ μοί λισυότι μιϑοβείμ' οἷ ον ἐπε: 

ῦ ὁ ἀπὼν ζών δον, ἐσίων ἧς γδεν οἰσλεάνδς, τν ἱπροσκέχρη) ἢ τς 

12 ζὼν, δχὸν ἐη καλῶς κείμϑιμον ηδἰσγον . χα]ασικεζούϊο" ΟΝ 

εἰ μήτε οὐ τῷ μιότο ἢ αὐ7ὸ μηδεμὶ χρῦτοι. ἔσουι δ) καα Ἰοῦῳ 
κα λκ κείμενον υδΐδεον ὅδ ἐπε δθεὶς Φώγ ̓ δδον πὸ κυ λῴτοι 

σώμιονπος σὺ Πιείμδιρον, οὐχεοιὺ οὔ χε "ΝΝ οὐὐ στοῦ οὐδενὶ 

κέχρατούς, ἐμ ὃν κα λοῦς καΤὰ ΕΣ οἶτσο δε μϑρον πὸ τοῦ 
ζωουΐόνον. ζω οὐὐηὸν δὲ πρόπον καὶ ἐπὸ “ΡΝ ἐἔλλων σίε επτέ-- 

ον ἐπὶ δα Ῥ 'πορυήτων, ἡ “ποϊοιώ χων Πωριμώτερον: Αγ 

σχνοζοντο μδι εἶ ΕΗ: προσίς ἔχφητοοι" εἰνπικήμϑῳ ῳ,᾿ ἢ ὅλως 

ἅμα πῇ Φύσει," Ἰὐσέρῳ τινὶ: "Οὐ ὙῸὉ ἔσο καλῶς κείμθμον ὃ 

Ἰδϑον: Ομ δ ἀ ἀντέκει, υϑσον δ μοι τῇ Φυσε!. ηὐ δὲς ἀκα "ΓΝ ἢ φύ- 



σεῤηοὺ τὸ ὑσερον, οὐ ὌΡ1Θ 5 Νωριμώτβον"οἱ ΟΥ ἐπεὶὸ εἰποο ΕΓ 

βου Ἴδιον κακῷ μοί Λίςοῖ οὖν τέ κα φτοῦ, τῷ εὐντικάμϑμῳ προς 
χύρφητους ον} ἰγαθου. εοὐκὸν ἐμ 7οῦ αιθοῦ καλοὺς α΄ποδεσι 
μϑιώον ηὁ ἴδιον. καϊασκευάζοντασὲ, εἰ μαδενι προσκέ Χείσθει, 
μεὴτοῦν χεκάρϑῥῳ, μήπεολωσ ὥμαι Τῇ β φύσει. μήϑὺ φΞέρῳ. ἐς 

7) ὙΥ κοὐ τοὶ 0010 καλῶ σ᾽ οὐ "τὸ ἡιδυμϑροι ηὐἼδιίοντοἷον ἐπεὶ 

ῥθεῖσ ἐτοισηίμης ἴδυυ ν ὑπόληψιν τώω πίσο τόπίω, ἐδενί προς 

κέ ἐχρντρο, οὔτε τοῦ ἀντικάμδμῳ, οὐπιυλως ἅμα τῇ δ φυσεὶ, 
οὐϑὺ σέρω, εἴη δ ἰκατοῦ Ἰοῦ» καλῶς χώμδμομ η τίσ ἐπσά- 
μεσ  Ἅμον. ἔπε; τοξνου σπκδυσζον το μϑῳ, εἰ τόμ ἀεὶ οἰξθοῦ 

παύμδρον, ἰδώον εἰσποσίονοιεν ἄλλα ὕω ̓  γένι τρρεττο τῇ ἀὴ 

ἴδιον οὐ Ἔν ἐσύ καλῶς εἰρημένον ηὐ ἰδιέον. οὔτε Υ̓» ἐφῷ καὶ 

προλοε μβιονο μέρ ὑπρέρλον οὐὐ γδμκουπο ούηοιν "ρῶ Τούνομει τῇ 

δἐνοείκησ οἷ λυθίνε ταῦ ,. 5 .ε ἐφῷ κα τῶ Ἀαιμιιεοένέ προ μὴ ἐκ 

ποῖ ον, καιτος ̓Ἴζτου ὐβ οἰνοι Ποησ' τὶ θΉΘΉ συ τοῦ γύνομια, ὥς 

οὐ κἀν εἰν καλῶσ κειμένου ηδδιομ. Ἐπί δὲ προς έτος 

δος στο δὲ δ κε ηδίδιορ, ἐσρικῥαν ον Εἰ [ ὑππέοχά, ὦτερ 

“αΙοϊ ηὐν ὅξην, οἷον ἀπολείποιν: ουκοῶν σοί σειεβεντ' "ὦ Ἰδιιον" 

δ αν ἐπε: ἐϑ εἰ σ' ζῳου ἐλίον ηὸ καν εἰ ον ποπὲ ἢ ; ἐφὸν ἐκηρίτα 

οὐ τον οἰποδέοσοκε δ ἴδιον, ὃ γίνετοιι πτοτὲ μὴ ἰλίον οἐἰρδὺ 

Εἴη κωλῶσ κείμενον Ἡ ἰδ)ον- χατορσ'κϑυσεζον το δὲ εἰ εἰ κὸ φβαἰνάγ 

κημῷ οὐει ον ἰδδον ἀπολέσω κέν: ἰφαὉ χαλῶσκε! μενον αἰ 

δνὰ καὶ τοὶ Ἴ2 2. οἷον ἐπεὶ δϑεῖς ἰρυτῆν γον ὴ Ἐν ἐχονῖα γρ έι 

ασθὺ δοΐξον, ηὸ οἰεὶ πρερεπόμδρον ἰόγον εἰπαυδέσοχεις, ἐΐε ὃν 

[ι α τοῦ “τοῦτο ἐκ α,λώς οὐπτοδεδομδμον τὸ Τῆς εἐρυτῆς Ἰόγομ. 

ἐπειτάνασικινάζοναι μδρ εἰ γόνκὴ ἰδυον εἰγρδεδούσ,μιν δυωρέσοι 

τοῦ 7: ηὸ γ ἡδυον οἰ στ σὺ εἶν σὲν.- δ 2)» ὁ ( σϑίέ χολῶς κείμενον ηὦ 
3 “ Ν Ἂ ἘΣ ᾿ ν 9 : υ 

ἤδγον -πρώον μὃν δ». Ἴτοὶ ες ηδᾷθος ἀνόμϑμον οὐ προὺν  δήοθλς 
δ " ἷ,7 2ς λ , ας τότν ' 

Μὸυ εὐλεἰ δευποριά!ευθυξερ οι «72 9)ορλιυ τ δ υδὰ πιθὸ ῥο 

κολϑ θα), ἰδτον ἐγοδυσὰν 1.δόύτερον διοάδαλος δὴν ὁ μιὰ διορι:-: 



σοί μϑιρος, εἰ ,ὀνιὼ ἤνον ἐδούλεγ 5ῶγον, οὐκοκῖῆ δοτέον γεὴν ἐσπὶ 

“εμήσεως σι Μινιοἷον ἐπεὶ ὀϑέμϑψος “τῶ “τίνοσ οἐνδν ἴόγον ηὰ 

καθ αϑεέ μιετοὶ τίνος οὐνδν ηὃ νὴ ἡσῦον τϑησίν, οὐκ δὸ εἴηκα-- 

λυίν ηὐ ἰδλον οἰσπτο δ οδοκὼς εἴπερ μὴ δ᾽ οοισοί μεν εἶτσεν ὅτναῦ 

κατασίς δνάζοντασὲ, ηὐ γυν ἔσγον ἀσποδυδους, δγο ρι σοί με τ 

Θηκέν, δ Τό ηὃ νυ ἴσϑον έϑη έν «ἔστι Ὁ καλῶν ἰκείμϑινον (οὐ -- 

χοὶ “Τὴ ἡ Ἰδϑον οἷον {πε εἴ ποῦς “νὸς οἰγθοώσπον ἴδοον ηὸ 

“πέρι ποῦ Τεῖν νιϑήρου σγαι τε ἱλά μένος ἐϑηκειβχονκαλοο ὃν ἐξα 

κείμϑνον τὸ ἴδιον: ἐπευτονοισκανάξοντουμδῳ εἰ 0] ἰουηον εἴ 

ποδέοοκον ἰδγον ὃ Φανερὸν μη δ ν ὁ ἄλλως ὑποίρλον ἡ αὐὖ-- 

οϑήσεν: δ ν ἴσοι κα λώς κείμενον ηὐ ἐδιίον. "ἄπο ὙῸΣ αὐαθηηὲν 

ἐξοργενόμένον τῆς αὐιϑήσεωσ, οὐ δοιλιον εἐνετεοιἀφανὲσ ΥΥ 
δεν ὁ τι ὑπέρ χᾳ, διαν πῇ αἰοθέσει μόνον Πωρίζι δε . ἐ- 

ξύζ δ κυϑίές ζῶ ἐ“ 1 ἘΠ μη 166 νάβεησ εἰ εἰ ἀκ τοσον 

ϑυτώ των. οἷον ἐπ] ὀϑέμιινοσ καὶ Δίου δέον ὁ ἄφρον Φέρομ νον αἱ 

περ τῆν Λοα πρό τουρν γοούϊῳ κύχεντοον ἐγ τῳ! ἰδέῳ τῷ ὑ- 
πέρτῆνφίέρεϑαρ δ ΤῊ ἢ αὐοθή σεν! ωρίζετον οὐκ εἴη κουλοῦς 
δ “τῶ ἡ Δίου ἀσα ὃς δομί νὸν ἰδγονεθ δεινὴ ΝΣ ἕξοι, ὅποῦν λύμ ο 

βοὸς κε Φέρετοῦ πέρ τῆ σι δεεὶ ηὸ τίω λοίδον γῇ γι οἰγολεΐ 

"ΤΕ: ΜΝ ἐμυάσ' κατούσσκἰνάζοντο δὲ, εἰ χω ἀποδῶ ε ηὸ Ξ 

σϑον, ὃ 2 μὴ τῇ [, αὐ θήσει φανόν ξεν: ἡ δαλαϑκηὸν ὃν ὁθ ἀνάπα 

ὑ πόρον, δῆλόν σὰν ἔσο δ κατοῖ 1 κουλώς κεῤμιοδ ἰδ. 

οἷον ἐπε; ὀϑέμενος ἐπεφανείαεἸδγον πρῶτον κύχρωρυο,οιὐαθη 

7ῷ τὴ ντίνιπρο σκέχεη τῷ (ἐχκώ δ νη ὅ τῷ ὃ, ὁ φανόν ὅξημ 

ὑποίρλον ἀεὶ ΠΡ δυκα7α7η. καλώς ἀηρδοσμϑμον ηδτῆς ἐπ π2 

φαγέϊ. ἴδον" Ἐ πεν τοῖν οεσιχινοίζοντο μ' εἰ ηὸν ὅρον ὡς ἴδ 

ἐνρδέσενε 2 δέσουν [καλῶς χοῤμιενον τὸ ἰδγονε δ δεῖ δωλοιῶ 

"ὃ τὶ ἠρ εἶνου ηὁἴσγον οἷον ὁ ἐπε: ὃ ἀσπος ἄνου Ἰλιον, ζώου “πέζον 

Δίρριυ, πὸ τῷ ἦν εἶναι σΉ ΟΝ οὐηρ δίκα εἰνον ἴδιομ,, οὐκ. 

δὲ εἴη ὁ Τῇ ἀγθρώτου ἴδιον καλλ ὠνρδεσδομθμονηκατοσκιναί-. 



ζοντοισὲ, εἰ οὖν πτικουτη γοφούμδμον μ᾽ οἰσπόϑε οι ἡ δέον, μὰ 
ηὸ Τῇ ἣν εἰνοι δὲ δι, λούῆ. ἀσαννν (κου τοὶ τοποίς αι Λῖς εἰπα ὅς 
ρδιμον ηδἱδγογιοῖ ΟΥ̓ ἐπε: ὁθεὶς ἀνθρωώπτον Ἰδλον, ο  ζιθον ΓΣ 

Εν Φύσει, εὐντεικοα γοφουμένοι μδῳ οἰπσο δέοϊο κα "δ ἴσον, ζ 

Ῥ “πὶ ἡγεῖνρα δὲ δαλοὺν δ κάτοῦ δ Ἰζποίι αλοσ οἰπτοδεδομέ 

ῥύν τὸ ἰδρον Ἰοῦ εἰνθφρώπτου: ἔπε: ετρβμοισικαυ οἔζοντα μ᾽ εἶς εἰ 

μὴ Εἰς 5 τί ὅδην ῥθεῖς οἰνρδέσοχε γοἰδιον. λῷ})ὲ τῶν ἐδύων :: 

ϑυτσερ δ ρων "τῷ ) ἐηρ δέ δοιϑειρ εἔνοσ, ἐπε δ ντῶς ἤδῳ προσο 

“πρό ϑοις τοῦ Λοινατὸ μοῦ γὼ “4ν ὥςτε μὰ δον ον τ θΡι κέ 

μϑρον Ἰσίομ, οὐκ ἂρ υ εἴη καρ λεΐσ οἰὐπποδὰ δὰ μένον: οἷον ἐπεί ὃ εἰ 

“νει ζωου δον ηὐ ̓ψυχον ἔχ, οὐκ ἐϑῆκεν εἰς τὸ τί ὕξε τὸ 

ζῳον, οὔκ. δ ϊε γιοκ Ἀοΐσ' Ἐπ ἰνϑον Τὸ Ἰοὺ ζώου (6}ον κου τοῦ στιν 

αζοντοο, δὲ ἀτισ εἰ ἐς τὸ τί [ὅδ θεὶς οὗ 5 ἰσγον οἰπτοσύ δ σέ, 
σοὶ λων “ποὶ προσρίτπτε στο ὅδ Ἰο. Τοῦ Τοῦτο καλωώς οἔπτο δὲ σὰ 

μίδ Ὁ σα Ἰδϑον- οἷον ἐπε: θεὶς δἰνθρούπτου ἰδτον εδοον ἐπεστή μι 

δεκτικὸν, εἰσ γὸ τέ: θεὶσ᾽ οἱ πτσέσίνοτες οἰ ηὉ ἡδῦον ἐΐῃ ἂρ ἐς α τος 3 ηο 

κολῶς κείμενον ἣ0 δσυον 15 αἰνθ ωπον" Τύρον αἴ ὄν! καλείσῃ 

ον καλῶς οἰπο δά δοτοοι ἴσϑαν. διὰ τῶνδε σκέπεέον-πόπε- 

φον δι) δγόν ὅν ὅλοῦς ηὸ εἰραμδῥονν οὐκ ἴσγον, ἐκ ἢ δε ϑέω- 

ρητύον 0, ΘΙ κῶν καιτορσηκβνοὐξομ τες "δ Ἰ δι δ τὸ καλῶς χϑ 

ΟΣ, πο] οἱ οὐϑηοὶ ἐσον εν ῖς τὸ στον ὅλως “ποϊοῦσμ- εὧν ἐκεῖ 

μοισ᾽ ὀιωξηϑήσοντοα: Πρῶτον μδὺν ὃν] ἀνευσίεϑυεΐζοντοσ ἐ 
πιρλέπεν ἐφὶκαισὸν οὐ γδἴσγου ἀναοδ κεν. ον εἰ μηδ τ’ 

νι, εὑ πάρ ὴ Εἰ μὴ ἡ κου τοῦ Τοῦτ ἀληϑόνε ΤΡΩ͂ ἢ εἰ μι" ,γὰχν Ἰσϑον ς.. 

κάςου αὐ κατέκεινο, 5 Σ ηδ δον οηρδεόωοκεν δ)» ἔσοτεῖ ἐσύον 

ηὐκεῤμεν ἀνα ἰδδοντοῖ «οὐ οΥ ἐπερίι αἹοὶ τὸ τεωμεσρέκον οὐκ. εἰ εἶ 

Λιθϑυότοοι γδρόμεβ κ’αυζτηον εἰ εἶνο ὑ ππτὸ  λόϊου εὐ σου τοδ τοῦ) 

ὑ πωμέτρης ἐν; γλναχροιφεῖ ϑα, οὐϊε ἂν ἐν 775) 9 ἐπεςή- 

ῥινὸς [γον ηὸ νπρ ἑένῖν τοῦ δε ὑπὸ λύ σου καιτουσσκίναζον το σξ͵ 

εἰ ἰμωτρς “σαν ηὸς οὐλεθθύξι), πρὸ Ἰααυτρύ ̓ χρτβληθνῷ ὦ ἐσύ δ 1συ-- 

Ζ 



ον ηδ ἰκείμϑιμον θναν δνογιοῖον ἐπεὶ ηὸ ζωίον ἐπισή μεσ ϑοχτη- 

ἑν [κα τοὶ ἘΑΡΝΣ εἐνθρωπτον οὐ ιηθδύς τοῦ; τοῖς κἡὶ ᾿ ἀνθρωτρό, εἶμ 

δὺ οὐνθρώπσου ἰδνον τὸ, ζωον ὑπεσήίμοσ δεκυπεον. δὲ ὁστο -- 

ἥτόο οὐ τδο εἰνοσύς Θυυέζον τε υϑῳ, εἰ εἰ μὴ Ἔ᾿ δυτόνγο μοι, (Δδλό 

γὸς οὐληθάύς (Δ εἰ θ μθ ἐκορθὸν ὁλό 99,8 τδυνομα. κοιπρόσ᾽κθυοί 

ὁοντισὸ, εἰ καθοΐ σδιυνομοι, μρὴρ δ Αὐ γος: κοὸ εἰκοιθῦν ὁ λόγος, 

ὟΣ Ῥυνγομμοερκούτη}9 ρέϊτον: Επ4 τρῦν οἰ σκὶνοῖ ζοντο με δ. 

εἰ μι καθύυδ ̓ ὐ γος κοὺ φυνο μμε!. εϑ. ᾿ληθδίς χοῦ,» εφιοῖρ εἰ μαδς «αθδῳ 

γδυγομα, κοὐ ὁ λό τος οἰ Λαθλότοῦε, οὐ ἽΝ: ἔσκε σον, 5 κεῖ μενον 

ἰδγον θρονοῖ ον ἐπε: Ω μὲν ζωον ὑπαρπίμεσ δοιυτικὸν ἐλυθόύε 

τορι χοτοὶ ϑέου ὁδὶ ἐνθρίωρε οὔ Χιατρῖ γὸ ρέν τοῦ, οὐκ ὧν εἴτ 

ἀνθρώπου ἰδῦον δον ἐ ἐπ σέμυς δοιοχέκον.. κατορσικἀνοζον τοῦ 

δὲ, εἰ καϑῦυ ὃ λο 235. (οἷ ἡδάννο κοι κατ! 29 ῥείτοῦα "ὦ κοιθῶαι 

γυϊομα, Ὑ ὁλόγος (ΘΟ ΣΉ ρεὐ τού: ἐσοτά ΥΣ ἴδνον ὴο ἰκεΐμε 
β" εἶναι; ἤσγον οἱ οὐ ἐπε καϑὸν ΟΝ ΟῚ ἐχήν ἣϑ ζωον ἀληθδς 

τ᾽ κκαϑῦ ὀνηδζοδον, τίῳ ἦνλιν ὄχ, ἐΐῃ δὺ ὀψυλθν ἰχῷ ξ ζῶ 

ου δον. ἔχε; τῶν ασικϑυαζοντος μδὺ, εὐ γδαὐπτοκεέμιενον ἰδ 

ὃν οἰ πτοσίονονι ἐστ ἂν τῷ ὑποκάμθμῳ Λετο μένε. 2) ἔσοι ἴδε 
ΟΥ̓ εν κείμενον ἤδγον: οἷον ἐπεὶ ̓  αἰηρδγονυς ἰδϑον ΤΩ λεπτόμβε 

ξυζηοιν σώ μιουτοσ, τὸ τύ, ἣ ὑποκείμεμον ἀηρδέσοκε τ κα 

Τητὸ ρουμένῳἸότον, οὔκ λνεδν ηὐ“σύρ, σῶ μας 12 λέππομῷς 

φυξγν ἴδνον Δα δδυν ἐσοιηδαλπσοκεί μενον" Ἰν ὀνχῷ ὕτριεει- 

μϑϑῳ λολϑιμόννϊδνον, δ09 τληδ οὐ γδ' σλειόνων ἔσουεφιοῦν δεκφφό- 

ρων σῷ ἐδ ἐστον: "πὶ ἣ» αὐχῷ, λείῳ τίνα δγοζφο ρει τῷ θέσι 

ὑπρόρ χά καιτο μόν λελϑ μένου, ὧν ἔσοι: “ποέντ' στον δυνά 

ίλενον, ἐσίν χες ὅ τως τιθῇ τοῦ ηὸ ὩἸδιομηκοιπουσκδοεὲ ζο αν δον εἰ ηὦ 

ον τῷ δ ὑτρχει μένῳ εἰ τσέοϊοκεν᾽ δον 1Ζ ὑηρκάήρϑρν, ἔσο οἵο αὶ ἰδϑον 

ὀχείμον μι Μϑ Ἐν ἩΜ ΙΔ είναι κοΐ] ἃ μόνν καύϊωγορῦτ' τ ὡς ἐρηῇ 

ηὃ δὲν. Ἢ ον ἐπεξὸ ἄσπσας γβεΐδιον ισῷ μουγὸ β ϑύτευγον τῷ εἴδει, 

13 ὑφοκάμέν» οὐἰπέσιοκαγδίδιοον κάϊα μόνν λέμε 1 προΐζ-. 



μῶηοσ᾽, μι ὧν ηὸ ἰδγομίκοιντηιγορ ὅτοον εἰνὰρ τὸ τῆς γῆέεϊσγον, ὁρ 

ϑῴςκείμϑμον: Επε; πῤνοίσκμναίζοντοι μδῳ, εἰ κατα μέϑε- 

δι εἰππο δά εἶνογει δ σνον. οὐ δὶ ἐσύζέ ἰδγον ηδ χεΐμϑμον εἰγοὼ ἐδ 

ον. κν καα μέϑεξινυ ὑπούρλον, εἰς γὸ 7) ἦν ἄγοι συ μ(οξ Ἄλῳτοῦι- 

δίδω ηδ 265 γον, δγαιοδοροίτης καιτούτι! ̓ἄδοισ λεομϑρινδδὲ 

“τε ῦ ̓ ὠπος ἀνθρώτου ἴδιον οὐ πσεζον λίσ πον. ἐκ αι τοὶ μέϑεξιν 

ἐπέοικε λιον,οὐκὸν εἐἰηοἰνδυλλιον ηὐ πεζὸν λιηρυυόκοι.- 

τρρσ᾽ κἀν οκοντορδὲ, εἰ με χατοὶ μέθεξιν επέοσοκι δ Ἰ διονεμητε 
ηὸ χὸ " δἰἶνοα δωλοιί, δῦ τέκουτη γϑρουμδιβου το πραπμαιηος! ἔ 

κριὸν ἫῬ ὁ χείμϑιμον μηε εἰναι ἴδιον. οἷον ἐπ ; ὁθεὶσ ζώου 2: 

ομηὲ αὐ ̓ ϑιώνενθευ πσεζ υκὸς, οὔτεκατοὶ μέϑεξιμ ὠἀπίσωκεν!- 

διον, οὔ τι τὸ πὶ ἣν εἶν ον δα οι, ἀν τὸ κουτ γϑφουμίνου τοι 

πραπιάσος, ον δὰ ζωΐ ἤδιιον Ἃ  αἰδϑάνε ὅθ, πέφυκος: 

ἐπῴ πὸν εἰσί ναζοντα μ, εἶ ἂν ἐνδε λε τοῦ δρεθοὶ ὑποί οχᾷ η0 : 

διον, οἰ λλ᾽ : ὕερον, ὶ πρόπερον, ἀν, τα φ ἡνδμια ̓ Γ ἱσοοιέδιον, 

ηὸ κείμδιμορ εἶν ἴδον, κ οὐδέσσοτι ἢ οὐκ, οἐεἰ οἷον ἔπε! ἐυδέχι 

τρρενὸ πρότερον “τινι ὑπρέρξου, οι φέρον ηὀβασίξᾳν δα Τῆς 
εἰ 296 ες δι γὸ μδ α,ὐκ δρ εἶν ἢ καδγ διαἰ πῆρ ἰγορῦῖσ, ἰδιοίς. 

εἰνθριώππου ἢ οὐδέποτε, ἢ οὔκ εἶθ. ἡμκουτοοσικδυεέζου τοῦδε, εἰ εξ 

μοι ὀβάνοίίκος ἐ ἀεὶν πέρ λέ αὐ περ φοτῦν, μ ἰτεδνοιφο ρα: ἔσο 

Δι ἐδιίον γὸκείμδινον μεν εἶν οἱ Ἰδιίον οἶον ἐπστι ̓ηὐξώον ἐπισήμ' 

δεκτικὸν ἄμα ὀβεἰνείβωισ ἀε υὑπτέρ χέ διὸ ἄνδσ, οὔτέ Φεϑιεῖν 

ραῦν. ἐϑδ ρος, ἐν) νηὸ ζώου ἐπα στίμανς δι τέκον [8 ἀνδω ἴδιον: 

ἐπ τοὸν ασικλνίζοντο εἰ “5 οὐὐ τ ἡ ταῦ τοί ὅτ, μου ὅ3:1 πὸ οὐ ηὸ ἢ 

Δίον «αὶ ὸ ὀσοκε ἴδιον ηὐ κεΐμϑιρον εἰν ἰδιομ: οἷον, ἐπεὶ ἐἰε δι 

ὅνωκτον τ Φαίνε ϑϑ τισὲρ αηριϑὺν ἴλιεον οοὐδύὸρ αὐρεπου 

εἴα ἴδιον ηὸ φαύνειϑε τίσίν οἰλϑιθον. χοῦν γὸν ΠΣ ΣΙΣ ηὃ διίωϊογὸν 

λιν δου ρεηὸν: ἡ ατωσκινεζζονταδὲ, ε΄ Τοῦ Το) ἡ ταυτὸν ὅδ, " 

οὐὐγδἴδοον. ὑκρ δ}] ἐδιίον τὸ κείμϑρον μιν ὄνοι ̓λωμ: εοἷον ἐσσεὶ 

οἰνὸν ἡ ἐνῦς ἢ, έγετοιιδιίον ηὸ Ῥεμβὴ ἡ χὴν ἔχφνυκοὺ ιερο- 



πρλμ ρος ὑπ, ἦν ἂν ἤδιιὸν εὐγδυ,Ῥ Τωβ ψυχϑέ ἐχιν χισὺ 

μος δο ηρι ὃ δ γος γ) ἐπὶ συ μβεβεκόηος. ες καὶ ουθηοὶς ἡ χούυποῦ 

ὅ8η τοιῦτοι δε ὶ πούρ χν αὶ μὴὶ ὑπανέρχ' ἔπε, πῶνα σκιμάζον 

7κ μϑῳ, εἰ τῶν αὐτῶν τῳ ἔδει, μὴ τοινηὸν εἰεὶ τῳ ἄδφ δ ἰδαόν 

ὅξην' οὐδὲ δ ον εἰρεμϑῥο ἐσσι ἴδον, τὸ κείμδρον ὄνον ἰδτον: 

οἷον ἐπε: ὁ ταυηόν ὅξη τῳ ὧδ ἄνϑρωαοσ᾽δἹ σσυτοὐκ ἀα δὲ 

δον που ὕξήν ἰδθον, ηὁ ἐσοίνο; ἀφάυηον, οὐδύρ ἂν εἴα ηοῦ! ἀν- 

ϑιρώπτου ἐστον, ̓ κινείιϑα ὑφδυγονδ. τουτν Ῥῇ δῷ δε ῳ ὁ λά 

Ῥκινέϑοα ὯΝ ἑφοῖν οἱ! ἐφᾶνρυ ἡ ζῴῳ Ἰπλνύκασέρῳαὐ δῆ ηὃ 

συ μιβειενκκέναμ. πκρυτρεσικινζοντοι δὲ, εἰ ΠΝ οὐ τῶν τῷ ἀλ4, 

τῶν Ὅν ἀεὶ ἐπῳ ἐλᾷ» Ὡ ̓λέον όσοι ὙΣ [ίον τὸ ) κεΐμϑιρον αμπτεὶ 

νον ἴδιον. οἷον ἐπε: ἀνθρώπου ἢ ΟΥ͂ ἰδίου Ῥ εἶν οὐ πεζὸν δῇ 

“που, (ἃ ὀρνίϑος δὰ εἴη ἰδιομ,η εἰναι πτΉνο δέποιω. ὑκεύτε- 

ῥύν δ» Ἰούτων, ἤδη τουγον τῳ! ἐδ. ἢ τοὶ υϑὼ ὡς ὑπὸ ̓ ὰ αὐηο 

γένος ὕξὰν εἶδ, ὑπτὸ  ηὐ φωίον ὅ ὄν τοὺ. τοὶ δὲ κὖς γένοιο δγαςβορεω 

τρζώου. οὗ του δὲ ὁπτόταον ψθυϑάς ὄξηρ, ὑτοῖν ηὐμδῳ «Τέρον 

τῶν λέ θέντων ἐγέένεμονῳ ὑπαέρ χει 24 ηὐ λέχερομ "πολ- 

οι δ: ἐς αϑούπτερηδτσεζον τυτράτριω: ἐπε: δὲ ηὸ τρητμ 

"σὺ ηὸ ὅτε ρον πολλουχῦς Αἔγεται μθ γον ὅδ σορισηκώσ λαμ 

βάνοντὶ, ἕνδο οὐπποδυύγνο! δι μόνου “τινὸς ηδἴσϑνον. ὈΣ ὑποίρ 

λον χανὶ ᾧ ὁ συμιξέξικε τεικοὺ τῷ συ μβερηκό πεν) ποέρξ 4, λαμ 

ἐκανο μδιῳ μιά τοῦ τον ᾧ συ μιθέωρηίεεν οἷ ον ηὸ υ πού λον ἀνθρὼ 

“πτριοὺ λικῷ ἀμθρώπῷῳ ὑποοέρξᾳ,υ! λάνκοσ ἀνθφωπαος: 

ηδ, ινκῷ δα ἰνθρώπῳ τ ποίρλον, ἜΣ εἰνθρώτσῶ, ὑπο ρξφ. «δ δι 

βαΐλλοι δνχισ᾽ τῶ πολλα ὟΝ Ἰἰσύων, ηὁ ὑπποχείμϑιρμον ἐν ,- 

λορϑῳ καϑούυηὴ πποϊώμ.: εἰλλο δὲ μιέτοὶ τοῦ συμιθευκηκόγειοὶ 

ΟΥ ἀλλουδῷ ἄμθρορτον θναιλέχορν οὔλλοσὲ λίυκον ἄνθρωπον 

{τι δὲ υτερον-πομῶν πίω ἕξιν, κρὸ ηὸ κατοῦ γέ ξεν λέϊέμϑρον: 

δ» τῇ ξ4υ πέρ λον, (Δ τῷ κατα τίω ἔξινλεγθρδῥῳ ὑποίς 

ξ4 πὸ ΕΠ τ λέεομϑϑῳ ἐποίρλον, νὰ τῇ ἐξ 4 ὑπο ρ- 



ξ4' οἷον ἐπεὶ ὁ ἐπισήμων κατοὶ τί ἐπιρή μέω. ΓΕ δ 14: 
κέῤφδερ οὐΐκ ὃν εἴη Τῆς ἐπ σπίμιοηε ἴδιον ηὃ ἀμιότοίπεσομ ὑπὸ 
νου. ΓΝ 6 θ ἐσπέσήμων ἔσο οὐμετοίπετούς ὑπὸ Λόγου" κα 

χουσΚύσζον τοῦ δὲ ξετόον ως οὐκὅξην ἕ εὐ 10. εἑπρλοσ ἡ ᾧ τρήμι 

ρέζφιεκε νὴ γὸσυμεβηκος, ἴα τρῦῖῷ ῳ ἡ συ μβέβωκε λαμιβιανο μας 

γον οὐ λλόκλλϑ λεϊτοοι τῷ ἐτέρον εἶναι οὐ δ τὸ εἰναφηΐτοιυ τὸν 

ύϑον ἀνθρώπῳ τῇ ΣΙ ἀνθρώπῳ, (Δλυκῷ εἰνθρώπῳτὸ 

εἰν οἱ δῤϑρώπῳ λυκῷ: ὦτιδίϑεω ρυπέομ ὭΣ ποῦ ροῦ τοῦσ' “πτῷ 
δφίες λέεοντα δὲ 6 σὴ οὐθὸ ἐπισήμων ἐσοη εἰ με τοῦ πεῖςον ιἷ-- 

“τὸ λολϑυ, οἱ λλὺ ἀμέτοόπειρο: εἱ-πὸ λόγου: "οὐϑὴ ἐπιφήμἰινδά 

μιτούητεεσον ἑπὸ λόγου, ἀλλλάμετοπεισοσ ὑπ λόγον πρὸς 

Σὰ ηὸρ “ποίντως ἂν ἐσοΐμϑιμον, τόρ τως εἰν 7: τορι τύον ὅν. 
ἔπε: πρλγοισικϑυοεζοντοε δι, εἰ γὸ Φύσει ὑπσέρλον βουλόρμϑρος 

οὐ ππὸδού γον “7οῦηορ ΗΝ τρόπον τέϑησί τῇ λέξφὰ ὥστε ὩΣ ἀα 

ὑποίρλς ον σημοόνν: δοϑ4ς » ΠῚ ;»  ἐκείμϑιμον εἶναι ἢ 

δον οὐον ἐ ΠΕ2 ΠΝ ὄπας ἀνθρώπσου ἰδϑον ηὐ δυσκου. βού Λετοῖι 

μϑῳ γδεβ ύσειαὐπαοίρ λον εἐπτο δε σὴν ουενσῆι μιουόνᾳ δὲ Τῇ ἢ γέξᾳ ηὃ ο( 

εἰ ὑποίρλον, οὐκ ἀρεῖ ἀγου ἰδγον ηὸ δύ προ υγ: οὐ ὧν “σοῖς ἄνϑρω 

πόσον λυο τόσας ἔχω γυκου τοοσικϑοείζον τρί διε δούλετοιεηδ δύ 

σεὶ εἰ ποίρ γον ἴδον εἐηρδεοόν οὐ,θι ΠΝ λέξᾳ δγον κ ον πρότον δῊ 

μιαδνᾳ Οὐ Ὁ κινήσᾳ τοι Ἔ  ἈΕ ΥΕ οἱ οὐ ἐπεὶ ὁ εἶν-- 

θρούηρυ ἤδιίον οὐγρδιδοιυσ' ηὐ (ώον ἐπι αἷς δυστικον, οι ιεού 

λετοῦς ὅν “ΤῊ ς λίξ4, σημοόνφηὸ Φύσει ὑποέρ λον ἰδιον, οὐκ ἐν κι 

γ0, 9 ἐκ ατοὶ ζω ὠφούν ὃ κῃν λύου ἴδον ἰώονς ἐπισέμησ ὅς 

ἐπι, . ἔτ ὅσοί κἰκί) ὡς κατ γλότι πρῶτ᾽ ἢ "ως “πρῶτὴ οὐῤηδ, 

ἐργον᾽ ὕξήν οὐγρ δούγον" 20] οὐτων ἡδΊ δέον, ἐν μϑῳ ΥΣ τῦπα 

πζλλοτι ἡδου οζηρ δὲ διῷς Ὁ} κατοξ ΤΩ πρώ οἰ λαθασε τρρειΐοον 

σὶ “τῶ “πρώτου θὼσ᾽, (Δ Τῷ ἐκοο τό λλο καιτα)ϑρηϑήσί, ο ον ἐάν 

μδρτι: ἐπιφανείαι εἶδε ον οὐπτοδὶ ηἰ Ὁ κἐχφώ ζει κοι τοὶ 729 

στὸ μού ος οὐ λυθιυσοτρίε γὸ κεχοϑαροίαν δὲ σώ μιορε μι σπὲ- 



φοϊνείας [κ αὐγῇ το ρηϑήσυτο ὥς τὲ ἐϊιωϑδυ ὁλόγος, ἃ σῦυϊο 

μαι εἰληθιυ στον. Συμόαένάδεν ἔνιοις ἢ ἰδίων αὖσ' "25" 

Ῥτολυ γένειϑωγηνοι οἱ μοι ρτίαν, πρίρα ηὁ μὴ δγορίζεϑ, αν 

ποὺς “τήνοον τίθησι ω Ἰσϑον παντί ὃ» ἐπελφρῦ σιν ἀπποδὺ 

δον οὐ ἡδ όγον,, ὶ τὸ Φύσει ὑποίρ λον κοθάσερ δ γὸ ὁ δϑηριν ἢ 

ηὸ ὑ ποῖ ρλον καυϑαίτσερ οἶνσυ χέρμος,γὸ τίῆα ρασ δεικ]υλεςὶ ἐ 

Χήν" Ἢ Σ εἴδῳ. "καιϑοί περ πσύρος ηὦ Λὐπτομιερέφοιηον: ἢ εὐπλν χα. 

ϑοίπερ ζώου τ η ζῃν.ἢ ἰεατδάλο καϑατσερ Ὑυ χῖς η ὁ Φρόνιμδ 

᾿ οὐσ᾽ φὸ πρῶτον, (ιαϑοτσερ μος ΖΚ τὸ Φρονιμόν" οἰς "ὃ ἰ. 

χῖν, κα ϑοΐησερ ὑπο στὶ μον οσ' οὺ εἰλιετοῤητεσον ιἷγρ λόγου. οὐ- 

σὲν ὅν ΡΠ ̓ ἐν ἔχῳ τὶ ἐ σρίς οὐμιετού πεῖσον α, Πιὸ λόλϑν ἡ μ᾿ 

ἐχεϑα, κερυϑοίσπερ ἐπσιςή μης ηὐ οἱ μετοίτσείςῦν ἱτὸ λόγου" ἢ ᾿ 

τῷ Ὁ μυτέλᾳ ὅν, (αϑοϊ πσὸρ ζώου νὰ αιάδεὐνε δε: αὐ ξθεζνέτοο, 

μϑρ γῷ ἱματἄλλότι οἱ ον ανθρυνποσ,, ἐἰλλεὶ μυτέ λον ̓δε, 

γούου αὐ ϑοίνετοιει ) Ῥ μ ἐτό χήν, καθοίτσερ 72) “Τίνος ζώγ ἡ» Ὁ. 

ὧν; μὴ προιϑη! σ' μϑὼ ἦν ηὸ φύσε! οὐ μια φτοόν φ' δὲ δ. ἐνδύχι 

ἢὃ Φύ σοὶ ὑποέρλον. μὴ ὶ ὑπιύρχῳν ὁ ἐκείμῳ ᾧ φύσει ὑπέρ χε 

χαϑεασερ ἀνθρώπῳ οὐ δίψο πτόδδεσ' ἐχέν: μὴ δυοθίσοις δ τ 

ηὃ ὑπατέρλον. οὐσχοσύσο σὲν, 79 οὐκ ἐςιιισγοιοὔηον οἷον νὴ 

πέρ χῃ ἐκέῖνο- καιϑοΐτσερ τὸ τόδαρασ δακύ,λους ἔχήν 

γχὸν οὐνθραρπτον. μὴ διλιώσεισ' δὲ συόνχέ ὡς’ ἥρω τοὶ - τῇ 

οἷσ ἰςοὐτοὐλλοχέθϑῃσιν., “Ὦ οὐϊιϑῦν ο Δόγὺσ' μοὶ Ἰόύνομμοι 

εἐλεθιύστῇ αι αϑοΐτσερ τὸ κέχρῶ ϑαχ, εἶχε τ' Τὶ ἐπιφανεῖ τὸ σωῷ 

μρυτῦσ' οὐ πο δοθείη δέον. μὴ ̓ προείποι δὲ διότι! ἢ ) Τῷ ὑλάν 

ἢ γῳ ἔχειϑαρ “τὸ ἴδιον ὠποδέδωκε, διότι οὐξε σον ἴδι- 
ον ηὸ εἰποδοϑὲν ὑπώρξᾳ ὁ ἐὰν μϑῳ τὶ χε ϑοας οὐνπὸ 
διό ηδἴδιου κρὦ Ἴαῇ ἔλομ τί «ἐάν σὲ τ ἔροντι μα τῷ ἐ- 
λομδῴῳ ἐκαϑοί πέρ ον οἐμιετοί στίσον εἱτὸ λὸσ γι. Τῆς ἐ- 
πϑρηί μησ ἢ τὸ ἐπ στίμιον οσ τεϑὺν ἴδίον. "δὴ προυσα μήνας 

δὲ τῷ μετέχαν, ἢ αὶ πῷ ἢ μετέχεϑι νὴ ") 74 ἄλλοις ηήσὶν ποῖ ρ- 
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Ἐφ υὐἸδεομἐαν μδρ ἡ τῷ με τέχειϑω; ἀπσοδ,ρῖς μετέχρυ 
σὲμ ἰαν δὲ τῷ μετύχν, Ῥὴσμεϊελομδμοις. ̓καϑοίττρ εἰ Εἰ δα 

τινὸς ζωνοὴ Ἴ ζών “θείη ηὸ μων Ἰδιονεμή δεοισέϊλαν δὲ κὶ τὸ τῷ 

ἐδ4,) τὸ ἐμὲ μόνῳ ἑπιέρξ Ὁ ἢ ὑπὸ Ῥῦ ὄνχων ὃ υὐἶδνου ;έ- 
Φησί: 49}}} ἐμαϑῦ πέρι λα ὁ ἐνὶ μόνῳ ὑποέρ καϑοῤτσερ 1: 

“πύρος ἣα  ἐπουφότοιγεν αγίότι ἼΑΣ Ὁ, τῷ ἐλ προιϑε! ζ, Δι.-- 

Μοῦ ῥ Τό’ ἐδοήσει δὶ ἐν εἰσὸς εἶν 1 Λεγβέντων, ὁτοῖν ὴ5 ἘΠῚ ἐλά 

προρτθῃ Ἰοῦντο δὲ πένίωον τ ῷ συ μιπέππει! καϑείτσερ ΤΠ ῖν 

πύ φυσι. ᾿ ̓ Υ θεν ὲ ὃν εἰσὰσ' “τῶ παν ρύσιτεροι γ δϑη τῷ ὦ εἰ- 

δι, ἄνθραξ νὴ Ἷ φλοξ κοὼ Φιῖς. ἤν οὐὐ πὺς ὃν. δι γοῦστο 

δουδεὶ τὸ τι ἐδ ρος τεθείη, ἐτέρον εἰν οὐ; ἐἰ δὺσ᾽ 77) “λεχθέν 
Ῥοιυ χὲ ηοῖς (δ μᾷλλον γος δέ -ἤον ὑπορξ ηὃ λελθέν ἰσύον. 
χαιϑοί περ ὁ ἐπέτοῦ “π νοὸς ᾿ λει πρῦλιέ ρέσουτον, ἥνω 

ρίδσερον γΥδον γὸ εἰσ τὸ ὀρθφακοσ καὴ “τῆσ’ φλογϑσ. Σ 
χο δδᾷ ἄνεῶϑε, ὅταν μὴ μοῖρ γὸ ὀγομώ μάλλον πῶ ΤῊ 

2ϑ οὐ τοῦ, καϑὲυ ὁλόγοσ μέλλον, τοῖς ηθύνομιος μᾶλλον: 

ἔχ σὲ πρόσ' τού γος τανηὸν εἶναι συμρήσετον ηὸ ἰσϑον τς 

74 οἱ"σλεῖς κοὺ “715) μείλισο ὄνηο ἂν τῷ ἁπλώσ γιούλῳ" 

καυλοῦ τσερ ἐπὶ Ὡο Ὁ προσ ἐκ ηὃ ύσπτο μὲ ρίσουτον : "οὐ 

ὃ Ὡσ Φω ὺς, κοὺ ηοῦ “σοὺς πσλως ἢ [7.2] ταῦτα οὕ Ϊ 

θοὸν . λεπτοιμέ οἐσύζηον ΔΡΟΥΣΙ τὸ φ οἰ: εἴλλου μϑῳ οὖν οὕπτωσ᾽ 
οὐπτοδεδύνηος ὸ Ἰσϑον οὐπλάρητέον, οὐὐ τῷ ὔϑοτέον σὲ: 

τανττην “τῆν ἐνσοισίμ: εἰλλίῦθυσ' πιϑέμδρον τὸ ἴδον, δοριϑέ 

ον ὃν ρόπον τύϑησί ηὐ ἰδϑον: ἐπευτῶνοσκινάζοντε μϑῳ, 

εἰ αὐηὸ οὐ χοῦ ἴδιον (ϑηίχεν "οὐ )}δ ἐ ΩΝ ἴδύον ηὃ κείμδρμο κα 

ὄνον ἴδον. . οὑϑηὰ » οὐῦ χα πῶν, ηδ εἰνοῦε ὅδ Λοῖ : Ὁ σὺ 

ηὸ εἶν δὼ Λοῦν, οὐχὶ γον, ἐἀλλῦρος ὅξιν : οἷον ἔπε: ἃ εἴ 

“αοίσ᾽ ἰκολλοῦ ηὸ πρέπον ἰόγον εἶναι, οὐ ηῦ ἑαργρῦ ἔρον ἄ 

πίσωχε, τοῖν “σῦν Ὑγδ τὸ καὶ Λὸν} πρῶ πρύπσον ". οὐκὰὼ 

ἐΐν Ὁ πρίπὸν χοῦ καλοῦ ἰδϑον . κατοσκδυ οἔζομτο δὲ, εἰ 



μὴ αὐηὸ μϑῷ αὐ τῶ Ἰδύον εὐπσέεδοκεν ἢ ὐτείς αὐτηηϑρού ΞΙ 

μϑμὸον δέϑακαν : στῶ γὴν ἴδγον, ηὸ κείμδμορ μι εἰναι Ἶ -- 

δον - οἷον ἐπε: δθεὶ σ᾽. φῳρου Ἰδγον ηὃ οὐσία: ἔμψυχον, Σ 

ουὐγὸ μδρ οὐπτοῦ  ἴδῦον ἔϑηκεέν: ἡρσηκαυτὴ γορούμϑρον δα πέ 
οἴδοχαν « εἴη ὸν ἰόγον “τῷ ζώου κὰ οὐσίαι ἐμψυλος 

Ἐἔσετω ἐπὶ ομδιάμε ρον σχύπείον ὕδν, οἶνοι σιχδυεἰ:- 

; ζοντο μϑρ εἰ ηὗ τῷ σμυόλου, ἴσϑον τ οὐ Λοθθυετον χο," 

πὸ “72) μόφουσ' : Ἵ εἰ ἣ 7.) μέρουσ' ἤδύον μή Δέκιτοι γι, 

χρὶ 72) σύ μπατεντ' δὰ ἔξου, ̓ δγονηὸκεί μὴν ὯΝ εἰ [συ μραάνᾳ 

δ πένίοον τοῦ γήνεϑα. οἰὐππθ δοίη Ὧν οεἶνχίσ ἐπὲ πῶρ 

ὁμοιομερῶν ἰϑου ς ἐνίοτε υϑὺ ἐσσὶ τ σύμπον ὀλέψαι: 

ἐνίοτε διαὶ οὐ κατοὶ μέρυσ Λεκέμϑρον., οὐδ ηδ σ’ ουδηδν, ὮΞ 

π ρήίστισ . ἐσ δούδε τερον ὀρϑώσ, οὐπποδοσὸμϑιμον - οἷο: 

ἐπὶ μϑῷ τοῦ σιΐμιπαθένηοσ', ἐπεὶ ὁ εἶπα σ ϑαιλοίήιες Ἰδεο 

τ “σλέςον ὑσῶρ ἀλμυ ρον, ὁμοιόμερῆσ μδρτίνοσ' ἰϑηΐε 

η ἴσον «01 Ἐν δδότρ δε κεν, ὃ δ κ οὐλαθίνετοῦς Κεουτοὶ »ὺ μέ 

ρῶς. 7 ̓ ΡΥ ὅθ ἡ ἡπῆς γε Λαιτῆαα τὸ "σλέ σον ὕδωρ ἄλμυρρῦ, ὟΣ 

ὸν ἐΐῃ τῆς: ϑαιλοίτίη: ἴδιον δ᾽ σλέῖσον ὑδὼρολανρι ἐπεὶ σὲ 

Ί2 μέρι οἷ οἷον ἐπεὶ  ὀθεϊφοὐέ ἐδϑον τὸ οἰνα πυλιφῦν, ἀμοιομέφν" 

μεν γέ ἐἰρηκεηδίδγον, το ἵν δες πέσδοκεν δ κωποῦ 15 τρῦ ἀξ 

ἴω οἰληθιθς τοί, κατ δὲ μοῦ σύμωπονηο; Ἷ λέ τύπου γεδερ 

ῦ σύμυπος νοι πυϊυςος δ κὸν ἔῃ μῷ ἀέρο: ἴδεον ηὸ ἀρείπτνεν 

ςῦν: κάπροι σικλιοζοντον δὲ εεἰοἀληθαύετοοι μϑῳ καϑύκαγου δῆ ο ο 
μοιο μερῶν: ὅτι δ᾽ ἄλαν οὐ "Ὁ κου τοῦ Ὁ σύῤμεποιν ἰσσοι δ» ὐδοοϑ 

"ὃ κεύμδρον μὴ εἶναι ἴδγον. οἷ ον ἐπε: οἰληθλύς τοῦ! κιώτοῖ “τέ -- 

σῆς γϑο τὸ κοί χῶ Φέρεσθασ! κατοΐ Φυσιν . ὅδε διιον ἜθμηΣ 

Ἰης Τίνος γίες κου τοῦ ὁ τὴν γῶν. «κατοῖ ὴ τὴν γῶν (Δ ηὦ ἢδι γῆν ὧν ἄν 

ὴν τ πῆς Ἰδιίον ηὃ καῤπωφέρεϑα, κατοῖ Φυσιν- ἕπεται ἐϊε 

᾿ Ῥ ἀντικάμϑῴωι σικόπτίον Ἂς, πρῶτον μδρ ἐκ - ὀγανγίων. δὲν ὅς 
σκιναζοντο, μάν, εἰ σοῦ ἔναντήῃ με γὐ ἐναμτέον ἴδι-- 
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ον δὲ 7) "οὔ ἐνανΤίου ὀσοὺ ηὁ ἐγαν᾿γέον ἴδιον ὮΝ ἐπε ἐναν.- 

“Ζέορ [μὴ δυκαιμοσειύμ μέν ἀδικία, τῷβελτίσῳ κα χέίθιςον, ΤΣ 

ὕμσὶ δυχικμοσίυμεσ' η ρέλυτέςον ἴδγον, ἦκα ὀετ' ἀδικίαις 

η χείοιϑλ σγονοκατοσηκιναζοντοοῦ ἢ εἰ 12 ὦ ἐναντίε ηὸ ἀγοιντίον 

5) ν ἰδγον, Υ ηοῦ ἐναντίω ηὸ ἐναντίον ἴδεον ἔ σοζη.- οἱ ον ἐπεὶ 

ἐναντίον ὕξεν ἐελλιθᾷ! μϑρη και "αὐρῆῷ δὲ φιυκηον- ἥτε ὃ τῷ 

οὐριθοῦ ἰδύον ηὸ οὐ ρεηὸν, ἀηδω κακοῦ ἰδϑον ηὸ φιμδηὸβε 

Δι τερον δίς ὟΝ πρός το οἶνοι σικδυάζοντος μδῳ, εἰ νὸ πρόοτι 
τὸ πρόοτι μῆσεην Ἰδεον,ὶ δὲ ηὐ πρόςγίηοῦ' πρῦφτι ἐσρῶ ἰδθον 
οἷον {πὲς λέγετουεδε σλοίσδίον μ ζπρὸσ' ἡμείσυ: ὑπερέλον δ 
ὑπερέλόμϑρον, φκῦ δὲ Τοῦ δυπολοισίου κὸ ἱπσερέλον ἴδον, 

Τ κὸν εἶν τον ἡμιίσενσ υὸ ὑπαερέλομϑροι ἤδυον. καιπορσικνε-- 

ζοντο 5. ΕἸ πρόφτι τὸ πρός τί (χν ἴφγον ΓΑ ἢ πρόςτι Ίζ πὸ 

“Ζῇ ἔξοχ! Ἰδεονοο ̓  ἐπεὶ λέγεται Ὁ δ μϑῳ δηπηλοίσιον “πθδσ' γὸ ἥ 

μισυ"ηὸ δὲ ὧν πρόρι δύο. πὸ ὁ δὲ διῴο πρὸς ἕν. ὅν δεού διισλασί 

ου Ἶδνον τὰ οἷς δύο πρὸσ ἕν, ἐΐη δὲ Ὡοα. ἡμίσιοσ ἴδιον "τῷ οὖσ' 

ἂν πρὸς διζο: Τρίρν, εἰνοκσ ιν οἰ ζοντο υϑ εἰ πῆς «ξεωσηο 

καϑξιν “εγόμρον, Μή “ὔξην Ἴϑιον ὁ δὲ δὲν τῆς Ξξερήσεως ̓  

κοί τοῦ σέρυσὶν λεκόμεμον, ἀρόω Ἰδιιον τὸν εἰ εἰ Τῆς  Ξερισιωσ' τὸ 

(μειποῖ τέ ρησίν λείό μὴ, μὴ, ὅξην Ἴδιον: Ἶ ἡ τῆ! ἔξεως "5 κα τοῦ 
γὴν ἐξ λεγόμ, ἐσουφίδαονες δῖον ἐπε: οὐ λέλετοε “σῆς κωφὸ 

"ΤΉ Ῥσ' ἰδέου ν ὁρουρθηισόσεν εἰμα: Δ» Νὰ ἀρθνϑι κοινὸν. οὐ 
δεῖν “τῆς αὐκείσεως ἐΐη ἴδιον Ὁ  αὐεϑησίν εἶν ̓κατποσικδνεζζον 

Τοῦ ̓  ἘΓΉ καϑέξιν λεγόμενονϊξη τῆς ἑξεωσ ἴδιον, ποὺ "τῆσ' 

σερίσεως το  κιατοῦ Ξέρησὶν λελϑ μένον, ἔσο, ἰδεονερρὴ εἰ εἰ τῆς 

σερήσεωσ' τὸ καιτοῖ φέρησίν λεσύ μένόν ξεν ἴδοον, πρὸ τῆσ «- 

ϑιώδ' ηϑ ὁ καϑέξιν Λέγέ μενον ἔφα Ἰδιον οἷ, “ ἐπε; “Τῆς ὀψέω» 

ἐςὴν ἴδον τὸ βλέπειν ἰκαϑὸ ἐλθμαν ὄψων, ὄ ἐν δὺ Τῆσ Ἰυῷλο 

Ἰηρσίδνον,ηο ἱμδελέπεῖν καϑῦ ἠϊεἴ χω δι, πεφυίεοτ' 

ἔχ' ἐπελτρ ἐκ βικουτρρο εἰσί ΩΣ ᾿ ἀτρφασε, πρὶ δ βάν 



ΣΝ καυτη γὸ βουμδρων. ως δθηότοσ τες γαήσιμοῦ λύασκιν 
κἔζοντι μόνον Οὐοὺ ᾿ ἡφασίς ὶ ηὃ πο τοῖς ἐφ σιν λελόρδιρον 

οὐὐ τοῦ ̓σεὸν σξέν οὐκύσοωι ο(ὐ “15 ἡεἰπτοφασίς: 5, δὲ δ τα "ὦ 

ρἐπτόφφασίν λεγόμϑρον ἴδϑον: ΠΝ εἴη ὃ ἡ  οἰπαύφ ἀσίσ, ἡ ηὐΐια 

πρὶ “τὴν οἰπτο φασίν λεεύμϑρον ἴσϑον οὐ" 712 ΕΣ: ρου οὶ σίς 

οὐ δὲ “τὸ ἱουτοὶ “τὴν φοΐσιν λεεόμϑμον ἴδεον «οἷον ἐπέ! “τοῦ 

'φαύου ἐπὴν ἴδον ηὸ ἔμνψυ γον, ἐΐεδν εἴη ζώου ἰδτον νὸ οὔκ ἐμ 
ψυ λον Διντέρομ. δε( καύ]ηνγο ρουμένωμ, ἢ ἡ μὴ ἰια, 

τατορουμένων: «(ἃ δξών. καΤηγορᾶται ἢ ᾿ μ Καλή γὸ ῥεηρε: 

εἰνουσίολνοέζομτου μὲν, εἰ αὶ Φάσίσ᾽ ἧς φάσιωσ μήξσῖν Ἶδν 

ον, οὐ δὲ ἡ  οὐστῥεισίσ Ἴδα οὀποφείσιως ἐρρι Ἰδῦον . Ἀφ εἶ κα 

οἐττύ  ευσίς 1"σ οἰπτοζβαἰσίοοσ, μι σῦν Ἰϑον. οὐδῷ εἰσι 

Ίης φάσιως ὄσοκ, ἰόγον' οἱ τ ἐστὶ ἥίε ἀ τ σῦν εἰνθρώώπτου Ἔ 

δέον ηὸ ζώίον, οὐδία ὧν ποῦ μὲ εἰνθρώνχου ἰδϑον ἐΐη ῃ μὴ 1 ζῶν. 

ἰιλὺ εἰ εἰ πσύ μὴ ἰνθφώππτον π᾿ φαόνη τος ἴδύον δ ΔΗ εζώον, οὐδ 

τοῦ δῤθρώτου [γον ἔστι ηὸ (μον. χα τοῖσι νοέζοντο; δὲ εἰ Ἴ:σ' 

φ ἀσιωτὴ αὶ φοίσισ' ἐφῆν Ἰδγον ιοὼ Ἰῆς οἰτριβοίσέως Ι ἀγέφασι: 

ἔσοκιϊ γον. εἰ δὲ γὴσ ἐποφοίσεως καὶ αἱ εἰηέφεσίς ἐ ἐ ςἦν ἴδϑον, οὶ 

ἐφαο' Ἴῆς φάσίω: ἔσο, ἤδγομ. ὑπ ἐσὲ! 1 ΛΑ , ζώγ χεὴν ἡδεέον 

δ ΔῈ εζῃν ΓΙ ΤΩ ζώ; "ὁ (μ᾽ ἐδϑν, κὰν Εἰ [272 ἰών φΦαΐν Ἰδλγρὸ 

ζ ἐν, (ΔΊΣ μὲ ζών φανεῖ ἰδθον ἢ μὴ ἡ ζὴν. Τρίν ἢ, ὀθουυῃ 5, ἢ 

ὑρκφμέϊ λυ κναμ δεν εἰ γδαΐτρδεδομίλισνον Ἴης Φεί 

σεως ἰςην ἴδον οὐκ ἔσο ἡδύ δι Ίης ἀπρῷ ἔσύως [δϑον εἰ "ας 

“Τῆσ ἀἀπσοοέσεως Ἰόον “ῦ » εἰσαοδοϑὲν, οὐΐι. ἔσο, 7" Φ.- 

σεως ἰδγον" οἷον ἐπέ! τ που 7 ζώνἴδνον οὶ Ὁ ἔμιψαι λον, ἀκα θν Ί. 

Ἂν ἰζώς ὦ ἐδϑον τὸ ἐμψυ λον : κατρισ-κἰνεέζοντο σδξ, εἰ ηὃ ἄτρσὺ-- 

ϑὺν, μὰ Ἰησ φείσοωεἰδγον. εἶηών Ἰῃς «ἐπτοζβοίσέωσ. δ γος Τὴ 

ἡθτρς 1} ψάνδωσ: φαῖσίε) ὃ; αἰποφάσιως, οἷς ἀγρφείσίς φεΐ 

σξως δ: ὕεν᾽ (70. Φάσισ μϑρ ῥ» εἰπσοζβοίσοι ὥ Τδλωευ ἐποίο 

χήἀνόφασίσ δὲ φάσω .. μδρ αὐχοὺσ ἴσον ὃ ὑπσυΐρ χ 

Ἐν 



Ἐ πὸ! τὰ ϑόν δῖ ἀνπιδιαραμθῴων εὖνοι σ΄κλνοίζοντος μϑ, εἰ εἰν 

τιδυκρνμένων μηδὲν μηδενοσ ἢ Λοι τσῶν ἄν τί δνη ρη μένων 

ὑξὴν ν ἴδϑομ: ἐσὲ} γὐκείμϑιρον ἐσρῦ ἴδον ηουνχὸν, δἰ ἄτκεῖ ἔσῃ 

ον οἱ ὃν ἐπε Σ ζωὸν αὐαϑηηὸν, ἐϑενος 3 53 ἀνὰ ᾿ ζώων ὕὅὩν δγον,ἶχ. 

δὺ εἰν γὺ ζωόν νοηηὸν “τῷ 908 ἰδϑομ. κατα σύκθυ εφοντο δξ͵ εἰ ἢ: 

λοι “πῶν ΨΝ δὺ τὐδγη ρημδιβων οθοῦν σ.ν ἰδδον τρήτων κα 

οοῦ ὟΝ ἀντιδιηρημδῥών, ὄγηος ἰσέου τηνοσ ὲ νὸ Ἄοιτρν ἦρα 
Ῥῷ “λοι εν ἤδϑον, 8 κιῶ τοι μοὶ εἰνουε Ἰδϑον.οἱ ον ἐπε: Φρονήσε-. 

οὐφὐθεν ἴδϑον πὰ ἰιαϑανυηὰ παέφυκέναι Δοι ςκοῦ ὦ ταν τ 

γος γοὦ “ΥΣ ἄλλων ἄγον ὅσων ἑκοΐςης λώ μδανομδῥηε, ὁ ἐνᾶἂν 
σωῷροστμύης ἰδοον ηὃ γιρι ϑοξ α"ηὃ τσέφυκένου ἐσπηθυμη σεῦ εἴ 

ρυτῆνε εἶνοα. Ἐπ! τίκ Ὁ πεώσεοωον νἄνοεσικίνοζζον το μϑῷ, 

εἰ καὶ πτῶ σίς “τῇ σ' πρώ σϑομὴ ὅξαν ἐδϑοννυ δὴ ΡΉΒ τ ἘΞ Ἐν 

σοίᾳ Ἰδὲς οἷον {πσεὶ κι ἥδε 1 δγκοίως ἰδλληὺ καλς ὁ δ᾽ ἂν τρ δ 
κοι ἰδίου εἴη καὶ. ἐπ οΝς ΤΡῚΣ ἢ. εἰ καὶ πτῶ σ᾽ πτῶ- 

συών θην Ἰδοὺ "Ὁ ὴ καὶ πρῶ σ᾽ “τῆς “πτώσϑν ἐς Ἴ ἐδιιον οἱ ον ἐπε! 1 

εἰνθρώτρυ ὅν ἶδυου ηὃ πσεῖον διίηριυν, ἃ τῷ εἰνθρώπῷῳ " 

ἰδιον,ηὸ τεῷ δώτεδι λέγεδδ". Ου μόνον δέ προ οῦ οὐ 

εἰριμϑιρν νκατοῖ τοῖσ πππύσείσ' Ἂ ὁ σκεπτέον, ἀλλο δῖ» ἐπὶ Ἢ 

εἰντοίκειμϑῴων. Ῥαλδικῆνδ ἐπὶ “δῇ προτέρω, τοπῶς 

εἴρητο. "οἐμουσίε!ν ἔζορτα μὲν, εἰ ἡ τοῦ εἐντηκειμδου “πτῷ 

σις μηξσ᾽ν ἔδεον “τῇ σ' στοῦ οὐν τίνει μδψ οὐ πτιύσεωσεέσὲ δ ἡ 
Ῥῦ ἐν πτικειμένου “πε σὲς ζσυνς ἴδον τῆς ποῦ εἶν χέκ μένου 

πτώσεώς ξ οἷονπί! ἐκές; ηοἱ δυκοιέωσ' ἰσγον ηὸ οϑώς,ὁ 

δίᾶν ηοῦ 7 εἰσύίεως εἴ Εἰ ἡ ἴδιον ηὃ ὡς εἰς - και προσ κὐναίξον του δ, 

Εἰ καὶ ; 1 οὐν χήκάμε “πτῴσίςἐ ςν ἴδον Ἴης Ίς εἐνχρκ4μέντ. “πττῦ 

σϑνρι κ καὶ 12 ἀν τικᾳ4μέμνπτῶ οἱ ἐς σὴ Ἐν τεκάμίνν νποτό 

σῶν. δΝ ἐπὶ 72 οτωθό ἐςν, νον η"ὁρέλτιελ, Αι 75 κακξ ἂν ἐΐη. 

ἰδϑον  ὸ χείθισον. ἔπε τὸς δ μοίως ἐροντ, ἀναισικῦνο ον 

σοὶ αἵ ηὁ ὁ μοίωσ' ἴ λον 12 ὁμοίως ἔ λονηος μϑε ον. Ἰσϑον ἃ σὲ 



ὅ» τὸ ὁμοίως ἔχιν 7 ὁ μοί ἔλονῆθῷ ἔφυν Ἰδογιοῖον ἐπεὶ ἐ- Ὶ 

μοίωσ' ἀλφό ὃ οἱ ἰκοδύμωσ πρὸς ηὸ ω ὧν οἰκίαν. "ἃ δ ἱασρος π 

ὺ “ποιεῖν υἱείοιν οὐκ ξεσε] ὐξθσρε Ὁ ἰόγον ηὸ τριῶν ὑείων, δ᾽ ν 

εἴμ οἰκοδόμου ἔδγον,ηὸ τρ!εῖν οἰ ἰκέοε μυκο τουσικϑυοέζον τοῦ δὲ, εἰ 

ηὃ ὁ μοί τσ ἐλον, τὸ δμοιοοσ ἐλονηόσ ὅξην ἐσϑον- “ 55 δόμοι 

ως ὅλον 2) ἴω: ως ἐλονηοσὲ ἐσῦῦ ἴδηοννοῖ ον ἐπὲ: ὁμοίω; ἐχ4 

ἰαϊϑόςτε πρὶ δὰ ὙΡΙ Τα κὸν ἐξ Εἶν οὐὴ: Δ Πι μνουφτὶς προηὴ ΜΩΣ 

κὸς Μεβίας 5 δον  ΘΌΣοῚ ηὃ γρίησέις εἶν "᾽ Μεξίασ, ἐν 

δὺ Ἰότου ἰα δου » πο τέκονο [ΐ εἰν. 

πῶς ἐ χόντ κἐνασικνοέζοντα ΑΝ εὐτε γε οδσε: ἔχον 1 αἷσων 

πῶσ ̓  χογγος μήγξιν ἰδϑονοἐσὲ δ» οὐ ὠσιύπως ἔχοντ ὐσου 

τως ὀλονν ἔσθ ἰδ. ἰδίου κὼ αὐσούτω: ὑ λονηοσ' ηὸ αὐσουύ 
τως ἐν ἰδῦον γοῦστο ἐκ σοι ἴδιον δκδτοι ἦδθον εἰνοῦ!: οἱ τ: 

ἐπεὶ ὁσουύ τως ἐλ ἡ ρονησίσ' πρὸς "ὃ κοι λὸν ") ὦ αἦορον τῷ 

ἐπηστίμμον ἑκουτέρν οὐὐ δῖ εἰ εἰν κι ιν δ σύον Φρονήσεων τὸ 

ἐπσισή μὴν ἐένο Ἰκωυλοῦ, ὑκὰὺ ἐξη ἰγον Φρονησέωσ οὐ ἐσιςή- 

Μὴν Εἶν οι, αἰορῦ ἰδ σαν ἐδυον Φρονησύωνῃ ηὁ ἐσπεςσῃ μαν ἐν κα 

λοῦ υδπκ ν ἐΐη ἰύον ουὐ“τῆς ηὁ ἐπξή μη εἰν οἱὐ οῤοχοϑεο Αυα- 

πον δ οὐρα ηὃ αὐὐηὸ τολφονων γον κοιτοεσκὶνοζζον τι ̓ οὐδὲν 

οὗ τσ: ὁ Ῥσαος ἐο χβ σι μος δ» οὐσουύσως λον, ἕν πὸ “λέ 

ὦ συϊερίνεῇ. ἔπε: τῶν οισικθυοζζου τοῦ μϑι, εἰ ηὐ κατοῖ “τὸ 
Εἰγου Λαηθρδρομ,μηξο 7) κατοὶ ηὗ εἰν οἱ! Λὐγομδῥου  δγονο 

δὲ γὴν ηὃ φθάρεϑαι στ ἰεώτοῦ ἣσ ὁ φθεΐρι,ϑειωοὐ δὲ ἣο  χένειθα 

“ΤΩ "αουτοὶ ηο 5 γένεϑει κέγόρδῳτ ὑφδῦ Ἰδέον' Ὅν ἐπεὶ ἐκὶ ον 
ἽΣ λῤθρώτρυ Ἰόγον η5 εἰν ου ὅν, οὐδίαυ τῶ ρὸν γένεῶν ὀπῶν 

ἔδϑον γι Σ γένειϑαι ὑωον. τλλ δὲ “τῷ ἄνδν φθέρεϑε ε εἴν ἸΦᾺ, ὁ ηδ 

φθείρεϑα ζωόν. τ οὐ τὶ Ὁ Ῥότον ληπτέον ἐς, αὐ κΊΣ γνειϑος 

προσ γ εὖνοι ( Φθείρεϑ"- ω ἐκΊΣ φθείρει ϑια προς ηδείμαι δ 
πρὸς 5 τνεϑιρκαϑάπερ ἐ ὀ ρητροι νΟ) ἐπ. 15 εἰν οἱ πρὸς ῃ γ 
νεύϑψ δι φθεί ρειϑαρ"κατο σικἰνοΐζοντο; δὲ, εἰ “τῶ κου τοὶ “τὸ εἰτ- 

} Ἐ{Ὶ 

ἔπειτα ἐκ ὡφρυῦ 



ὕοί τοτοομένον, ὕ η 0 καθοισηὸ τίταγμδρον ἤδῦον οὦ »» 77 

Κι αατρῦ νὸ εἔνειϑαυ λέγομϑιρε ἄσσον ηὸ κικ τοὶ τὸ γόνεϑα λέγόμε 

γον ἴσον. "ἡ Τῷ [κοιποὶ τὸ φθεί ρεῶν, ηὃ κατοῦ "οὔ ὠποδιου-- 

μϑιρονγ. οἱ ον ἐπε Ὧϑ δυδ ὅξὴν ἰδγον γὐ νον ὀροηὸν κοὶν τῷ γέ 

γε ὅϑον ἐρδν,ἐν ἂν ἰδλον νὸ γέγε ϑεω βϑοηὸν. κρὴ “ῶ φθέρεϑεα 
ἐν ηὃ φϑέρεϑον ἱεροῦθνν γὸν οὐὐηὸν δὲ τρόπον Λιππέον ἃ 

ἐκ γοῦ  γύνειϑεα “οἷ φθέρεϑο, πρόρτί ηὸ Εἰν ον οὶ πρὸς ηἃ 

άνεϑα ρου τοὶ δ αὐ Ν ,καϑαΐτσερ Ἶ ἡ ῥωισκναΐζοντι ἄρ). 

σε; τὲπερ λέπειν ἐπὶ τίω ἰδέαν τούκάρθρου, ανοσκι τ' 

εἴζομτα υϑῳ. εἰ τῇ ἢ ἰδέα μὲ ὐπρρ χά} ἢ εἰ μὴ τκα τοῦ γγοηο κοι 
8. λέψετροι τοῦτο, οὗ “τὸ ἴδον οὐπεδύϑη εοὐ ἊΝ ἔσο ἵ δε 

ον τὸ καΐμϑρον εἶνον; Ἰδγον «οἷον ἐ τεῦ οὐ οὐὐστοδνώ οὐχ ὑπέρ 

χάτοῦ ἸἼριμέν, ,οὐχὴ δύδσ' ὅξήν, οὐλὴ ἰδέα, οὐκιεὲμ ἔΐη αἰνοῦ 

ἤσϑον στὸ ἡρεμέῖν' κατορσίεν οἰ ζουτο δὲ͵ εἰ τῇ ἰδέᾳ ὑπέρ, 
Ἀρὰ [κα ποῦ τοῦτο ὑπιέρχῴ," ἥ Αζλέτοοι ἐαταῦσον ἐξ εἰνα 
οὗκ ὅτευ μη εἶναι Ἴδυον "ἴσου ὃν ἴδγον τὸ κείμϑμον μῇ εἶ 

ν οὐ ἴδιον. , Οἱ ον ἐπεὶ ὑπρχ τῷ οὐησψιώῳ “τὸ ἐϊε νυ χῆς 

"οὺ σῶ μουτοσ συφλεεῖ ἀδοῦααι επρῖς ἡ " ζώῳ οὐ χα ὑππσάρχᾳ Ἰοῖ 
"ΤῸ θη δ ζωου Ἰόϑον, τὸ ἐκ Νυ χῆσ' ἡρῖρ σαύμουτῦσ' συγκεῖ-- 

8, ἔπειτα ἐκ τοῦ μέλλον κοὶ ἡτῆον, πρῶτον μδῳ οἱ-- 

νοέσικϑυαζοντο εἰ Ε! ἢ0 ὁμαλλμᾶϑΝ μή ὁ ἐν Ἰδυονεδδὴ η δῆ ῆον, 

ἡ ῆον ἴσαι ἴδὸὴς ἐν γὰ ἥκει σοῦ, ὑσίμκι σὸς. οἱ δὲ τὸ μοίλισο, Ἰῇ 
μαλιςυζιὶ δὲ ̓  σλως 12 οἱ σπρλκ, οἷ ον ἐπεὶ ἐκ 781: μᾶλλον 

κεχρυίϑαν ΤΥ μεζλλον σώ μιδιηος ἰδυον δὲ ῆὰ ἡ ον κέχφείδθεω, 

12 ἡΨψ“ῆον σώ μειος ἂν ἐξᾳ ἴδον: σα σὲ Ὁ ̓ἰμυχοίϑα, στ μαιροσ' ὅ-- 

Λοῦδ’: καποόσ᾽κἀνοζοντο δὲ καἶ μάλλον 15 μαῖλλόν ὅν ἴδον: 

ὡ 3» ηα ἡ “ἤον Ῥυ 7 “ον ἔσοις ᾿δϑον «(Δ ὴὲ ἣα ἡχ σοῦ, γοῦ ἥκει σι: "ἢ 

μιοΐ λίςος, Ί2 μοιλέσο: (Δ κ΄σλώς ον ὑ εὐ'σλως: οἱ ον ἐπεὶ "οὐ 

μέλλλον ζινηος,γὁ μιᾶλλον αὐ αϑούν ὃς ὅν ἔδιιον νὴ »ὗ ἡτῆον 

(ιν. “ον αἰϑοίνεθϑα ἐκ ἂν ̓ δὸ ΔΊΣ μαΐλισοι δὲ γα μάλι 

,ι ΨΥ τ ὖὐ νῦν. '’--τ-τῖοανν 



ξϑζ: "νὰ ον κι σοῦ, ηὸ ἡκίσυ' "οἱ μι} ὡπλώς, ηἡ οσλεῖς. ποὺ 

ἐϊε ον οἱπαλώς δς πρὸς τοι τοὶ σκέ που ἀβήνοοἰνεισικδυκέζοι 
τοῦ μδῳ, εἰ οὐ ὡ-σλώς γου ασλιῖς μὴ δὲν ἴδνον οὐδὲ Ὁ ηὃ 

μάλλον Ῥυ μᾶλλον. "οὐδὲ ηὰ ἡτῆῖον γουϑ ῥῆϊον. οαξ νὸ μώλι 

ξο,, νὦὺ μοί ΛΙσοι,οὐδέτο ἱ ἡκέσος ον" ἢ ἡ σο, ὄσσωᾳ ἴσγον.: «οἷον 

ἐσπεὶ οὐκ τε ἀνθρούνπου ηὸ ασου δοῦδον στον ,οὐδίαρ σου 

μᾶλλον εἰγθοώσσου ηὸ μοῦλλον ασύυ δοῶον ἔσϑον εἴμ [κου τουτ- 

σικϑνάζον τοι, εἶ ὩὉ οἱ σρλοοῖ ἀπολεῖς δ. ἰδιονείβ ὴ ἡδίοχαιοι, 

12 μούδον. (ἃ νὸνηϊον, 7 ἡῆον ΕΔ ηδἴκι σοι, Τῦν ἡκάπῖ "ἡ ηὸ μάλι 

ΓᾺΡ μιοΐλέσοι ἐσοία Ἰσϑον οἱ ον ἐπε 12 πυρός ἤβινΐ (ΠΡ οννην ἄγω 

φέρεϑαν: κου τοὶ φύσιν, κοῦ» 7οῦ μεξλλον πυρὸς εἰη δὺ Ἰδϑον ἃ 

μέλλον εἴνω Φέρεϑϑα κα τοὶ φύσιν. τον οὐὐ ηὸν δὲ Ῥὀσπον σχέ 

“πτέον γ} μδὸ ἐπὶ Γ εὔλλων πρὸσ' εἰ πον τοῦ Τοιῦ τοῦ. Δαπε 

ρὸν δέν σικΘυοΐζον τος μδρ, εἰ ηὐ μάλλον γον μᾶλλον μή ὅν 
ἤσέον «οὐ ΔΥῸ ηὸ ἡ “ον γον ἡ“Πον ἔστοι ἴδγον - οἱ ον “ΤῈΣ μᾶ» 

δὸν ὑγδν ἰδγον ζωρουνὸ οἰἐδϑοίνειϑα, ᾿ ἀνθρώπου ηὸ ἐπέ φοιῶϑ" 

οὐἰε ἤξεσὶ ζώου ἰδτορ οὐ αἰϑοίνεθϑα,, οὐκ δὼ εἴη οἰνθρώστον ἴδὺ 

ηὸ ἐ-πέσυκϑαΨ. κιατουσικϑναΐζον τος (Δεὶ ηὸ ἡ“ἥον χοῦ! ἡ“ ἢδν Ὑξεν 
ἐῶν Ἰδὲ κὴ τὸ μάλλον του μάλλον στο ἴδιον οἷον ἐπεὶ ἡπΣ 

σον ὅξν ἴδγον οἰνθρώσπου κα ἡ μερον φύσει, ̓ ζώου ηὁ ζμν« {8 

σζνθρώπου: ἐδύον ηὃ γιμόρον Φύσει, ἔῃ ἣν θὠουὶ ἐσϑον ηὸ ἀν 

Τρίτον δθδνουσικδνάζον τος υϑρ εἰ οὐ μεῖλλὸν ὅξην ἤδγον, με ἐσαν 

Ἰδηον. οὐδὲ ))ὲ οὐ οὗ μῆϊον ἔβην νον, ὅσος τοῦτο ἴδιον. . εἰ δξχεί 

γου ἐσὴν ἴδιον, οὐκ ἐστ »ύγυϊδων. οἷον ἐπε ηὸ κερφοίϑα, 
μάλλον τῆσ ἐπηφανείαοἢ ου} σώμάηοσ ὅ:7ν ἴδιον, οαἷκ ὅτ 

δὲ «τῇ σ' ἐπιφανείαισ ἴδιον. οὐϊς Ὗ ἐΐη πον σῷ μιοεηοσ' ἰδιον 

"δἰκεχεύϑα εἰ λές ς» τῆς ὑσπεφαινείοιφ δον. οὐκ δὰ ἐπ 

σώ μοι γοσίλιον: καποῤσικδυοίζον τισὶ, ἐγοταος οὗπος, οὐκ ἐ- 

ς ἢ χρήσιμος: ἀδιυώσηον ῥέε 57 τ οὐ ηὁ "σλάόνων ἴδιιον ἐἶνοι᾽- 

Τέτορηον δὲ οἰνασικθυάφοντο μδῳ, εἰ γὐ μᾶλλον οὐ γον 1διε-- 



ον μή ξεν Ἰδϑον εοὐσὲ δ ηὸ ἡ ον αὐτοῦ ἰδυον, σον ἴγον.- οἷ 
ον ἐπε μᾶλλόν ἐ “1 “τοῦ ζώου ὅγον ηὸ οὐαθπηὸν ᾿ὶ ηὸ μεθιςὸν. 

οὐκ: δὲ Τοῦ ζωου οὐ αἰαθηηὸν ἴδγον, οὐίεδω εἶπ Τοῦ ζώου ηὐ μα 
θισον ἤσϑον . (ιατρσίύεμαζουτο δὲ, εἰ τὸ ὑτῆον αὐ χοῦ ὃν [δύο 

ἐςὴν ἰδνον “πᾶς Ὁ ηὁ μιοῖξ λλον οὐ οῦ ὃν ἰδϑον οἴσοα Ἰδύομ - οὶ 

ον «ἐπεξ ἥ"ἥον ξεν ἴστον ζωου υὸ αὐδθοΐνε δα ἢ 5 ηὐ ζβ(5᾽ ὅξ δι 

τῷ ζώου η0 ὁ αιῤάθούν θα ἰδιον ̓ἀνδὸ “75) ζώου πὸ (ἣν ἤσγον: 

Ἐσεν τίν ἢ ὃ μοι οὐ παρ λόντων. πρῶτον! μῳ εἰγεισίεεν εἰ 

ὅοντοῦ, εἰ ὸ ἡμοίωσ ὑποίρλον ἰδϑον, , μη θην ἴδοι σούτου, οὗ 
ὁμοίως ἐάν ἴδον. οὐδὲ Ὁ ηὸ ὃ ῥίοι (ωοῦν ἴδιον ἐτῶν ἥδγον οὐ 

γχσυ.. οὐ ὁμοίοος ἐςὰν ἴδϑον νν ἐπε: ὁ μιοι 'ωσ' ἐφἂν ἴδγον ἐ-π:- 

θυματηκου ηὐ ἐπστθυ μέϊν, Ἀρὶς λιογεσήκου ηὸ λογίζεσθαι," 

οὐκ, ὅ81 Δ᾽ δγον "τοῦ ἐσπεθυ μιντέκοῦ ηὐ ἐσπεθυ μεῖν, οὐκ δ εἴπ 

ἴδιον σοῦ Λογηδήκοῦ ηὃ Δογλζεϑο , ἰκυτοισἰιϑυάζοντω δὲ, 

ε "δ μοίωσὸν ἤδιον εὔβεγρύγου δον, οὗ ὁμοίως. ἐπὴν ἴδν- 

ΠΣ ἀσανν. φιοἴν ἡδόμιοίως ὃν ἴδον 7ούυ ἰδίον, οὗ δμοί, οῦς 

ἐσάν ἰδίου: διον ἐπεξ ὁμοίως ἐπὴν ἴδιον ̓ Λογίσηκοῦ ηὸ πρῶ 

γγον Φρόνεμον, "οἷ ἐπιθυμητικοῦ γὸ πρῶγον σώφρον. ,  ξ:σὲ 

1 δοησδιθθς Ὁ ἐδιιον ηὸ πρώγον φρόνιμον, ἕν ἂν ἐπέθυμη τε 

Ἰδίον γὸ πρῶγν σώ ρυ Ἵ Διύτέρον « οἰνουσίελνείζοντο 

μδ, εἰ υὸ ὁ μοίωσ ον Ἰδιίίον μή ἐςν Ἰλίου οὐ τοῦ : οὐδὲ ΥΣ τὸ 

ὁ μοίεος ὃν ἤδιον ἢ ἐσοῦν ἤδίον αὐτοῦ: 08 ἐπεὶ ὁ μοίοοσἐσ)ν Ἶ 

δον ἀνθρούπου κυ δρᾷν ἡ τὸ  ἀκούφν, ὀυίε ὅδε σὲ εἰνϑιρώ- 

“πουϊλιον 5 ὑραν. οὐΐε δὼ μι αἰγθιρώπτου ἴδιου τὸ εὐκού-- 

“ν. κατωσίςάζονταδὲ, εἰ ηὰ ὁμοίως οὐηοῖ: ὃν Ἴλιον εἴτα 

Ἰδίιον" κὸν Υν "ὖ ὁμοιωσ οὐ ον ὃν ἴδιον. ἔσο Ἰλιοβεοῖ- 

ον ἐπεὶ ὁ μοίαρς ἐςᾷν Ἴλιο ψυχῖφιο ἢ μέροσ αὐτῆς ς“χέθυ- 

μητεκὸν ν εἴνοων. κοὰ λογεστκος πρώτωσ, ὅϊησὶ ἐνγαὶλι- 
ΟΥ Ῥ μόβοσ' αὐτῆς εἰν οἱ ἐπεθὺ μια τρκον πρώτωσ, ἐε ἂν ἸΔι- 

ον ψυχίσ Ὁ Ἣ μέροσ οὐὐ Ἰῃ.σ' εἶν ον Ἀογσκο ιν πρώτωσ᾽ 



Τ ρίαν διάν α σικϑναζον τῶ μδρ εἰ εἰ οὗ ὅμοίῳος γλλν δῖον, μη θην 

ἐδιομού δ᾽ οὐ ὁμοίως ζξν ἴδγον, οὖσ ἰδύον. ε δ ἐ ἐκείνου ἐς 

«ἦν ἴδγον,, οὐκ ἔσονῃ ϑαωτέρου ἴδιον, «οἷον ἐπὲὶ ὁμοίως ὅξῖν 

ἔσϑον πὐκαλᾷμ φλογὸς νὰ ἡνθραϊοος: οὐΐε δ δύϊσρον Φογϑ: 

ηὐκαύφν, οὐκ ὸῤ εἴα ̓ δυον δοθρουκος τὸ καύφν: εἰ δέ χ81 ῷ Λογος 

ἦδον, οὐκ δ εἶν οἶνϑιραικοσ  δγονικουποῤσία δυοζζον τσὶ, οὐσὲᾳ 

οὗηος ὁπότος σε χρήσίμοσ: δαφερ49 ηὁ ἐπ ν ὁ ἡμοί ωτἐ χόν 

τῶν πον ἐκ “δῆ ὁ μιοί ὡσ ὑπ ρλόντων, ὑπεηὸ μϑῳ κατα γοι τ 
λογέ δον λοαμροίνετας, οὐκ ἐ“πϑ σοῦ ἐπνέρ χάν τὶ ϑεω ρούμε 

ΠΣ οὐδ σοῦ! ὑποί ο χν τὶ συ Πιθίνετοοι. ὑἐπευτοῦγασικάνα 

φοντώμϑῳ, ἐδονοίμ ὀὶδγον ἀπτοδηδούν, κοὺ πρὸρ μὴ ὃν εἰνχσὺ 

δίσοχα ηὐ Ἰδγορ"τῇ Διυυοί μι μη 1 ἔγδε μδύησ τῆς δωυοΐμε-- 

ὡς ὑ πού ρχᾷν τ μὰ ὁ ν"Τί" οὐ Ὑῷ ἐστε Ἰδγον υὸ κείμδμον ἴδιος 

ἀναρνοΐον ἐπεδὸ ὠποσ ἀέρι διον ηὸ ἀνῥεητνδυφον, ΤΠ ἢ δίων εἰ- 

μά ρμϑῳ ἀπέδωκε ηὸ ἴσο ΣΙ Τοῦτον ; δγον οἱ ομ αἰνειππτνέϊ 

δ, εἐναπτνόν σὺ σὺν ὕξην, ἐςποδέσοοιι δὲ κα προςηὸ μὴ δνηὸ [σν-- 

οΥ ἡ ΥΣ μὰ ὄνηῦς ζώου) εἰ αν απν εν παύφυ ἐπὰν οἰ εἐέρα, ἐδ. 

ΩΣ οἐέραι εἰναι. οὐ ἰμϑῴτοι ὑτη ᾿ ὄνχος ζώου, διωιυεεντόν δὲν α.. 

νοετγεῖν. ὠρτοῦ ; δὲ οἰσβος ἴ εὐτη ἰδιον γδηο!διτον" οἶον τὸ εἰναι πγέι 

ὥ, πτε, ὅτι (ων οὐκ ἔξο γοἰοῦηον οἷον ἀμευπνεῖν - οὐκ. 

δ δι ἐϊη ἀέρος ἴδον ηὃ κἐγαιτπυθυσον καχρυσκθυαίζονα 

δὲ εἰ τῇ δυγείμᾳ, εἰποδεδουσ ηὸ δον ὶ πρὸσ δὶ ἀπτο σύ δῶ 

σὲ ἴδον, ἢ πρὸς μὴ ὃν , ἔνδε λομϑῴης τῆσλυν ἀμ έως τῷ 
μβόντι ὑπο χήν. ἐαρδὶ ἔσδεον ηὸ κείυϑιμον μὴ εἰναι ρον οἷ - 

ον {πε} ὁ οὐγοσεσοὺς ἴδδον 13 ὀντρεηδδιυγατὸν ποθῶν κα γρ[ἡσοίε, 

διυνοί μά ἀσπτοδυδουν χ γον, προνῦν εἰπσέσοκε νὰ ἴδτον ὅτε 

ὀν δ, (οὐ δυυγοιγὸν ποθέϊν τε} ἢ “πο σοῦ ἴσοι : ὥρτε ὧν λυΐδγον 

"7 ὄντος ηὃ δυυγει. γὸν “πουθεν κα “πο σοί," ᾿ ἐπεισέμασιινά 

ζοντο μϑῳ, εἰ ἐσέρρολι , χέϑ4κε γ Ἰδυον"Ὲ δι ἐσϑζή ἴδϑον γὐκεί-- 

βϑιμον εἰγοι ἴδγον: συμβιαΐν 4} »ὴςοὕχων ἀοσυσυῦσι ηὐ ἴδιον, 



οὗ κειθθω ηὸρμ Ἄσγ9ν γρὺρ ὕνο μει εἰ Ληθᾶε ϑο. φϑαερεντες Ὁ» 

τῶ πραίμιοτος, οὐσῶν ὅ “ον ἔσο ὁ ᾿λόγϑρ' τὴ δόντων τενὶ μιί.. 

ισου ὑπο ο χα: οἱ ον εἰτίς οὐπποδοΐῃ τοῦ πσὺ ρὸς ἐδεον σώμα ηὸ 

κου) ΤύζΩΟν: ̓φϑαερένττος γ}ὲ τῶ προς, ἔσει τί τ σώ μείω, 

0 ὁ κουζδ τοι ἔξονιν. ὡς] κ δὺ εἴη “7.2 πυρὸν ἴδϑον σῶ μιεὶ. ηὦ 

ἰκουῶν Τόδῆον εἿς ο τροσιαναζοντο δὶ, εἰ ΤΩΣ ἐῶ ντονν τέθφκε τ 

Ἰδνον: ἴσοι ΥΣ [κα τοὶ χῦἰο καλώτ κεῖθι ΟΥ̓ ηὸ Ἰσυομ" οἰομ ἐπεὶ 

ῥϑεὶσ ἀνθρώπου Ἰδγου ζωον ἡ ἀμίερον φύσει, οὐ χύπτέρβολῃ οἱ- 

“σέοεϊοχς ηδ ἶδοον, ἐπὰν κατοῖ 7. ὕηοκοιλες 

χεμενον ἡδΐδρον: 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΜΓΤΟΥ 

ΤΩ͂Ν ΤΟΡΙΚΩ͂Ν: 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΈΛΟΥΣ ΤΟΓῚΙ 

ΚΩ͂Ν Ἐκτον.: 

ἔχὸ τὺ κῶς οὔκ. ἀλυϑὲς εἰ πεῖν καθῦυ 
ῷ 

2 

τ 
δ ς ηὐ ὃν οι οι, μος ηὸν λόγθ(5: λᾶ ΡῈ ὧν 

Ὧν; τοῦ ἀνϑ'ρώπου ὁθίσμον κατοῦ “απενηὸς 
Σ τ ἰδ: ἀνθρωπτου ἀληθθυεῷα, ᾿δτε ὀνπος 

εΐμοισ', οὐ ἔθηκε εἰς γέν ος ὶ οὐκ 

εἰρη οἰκεῖον εὐνονἔθεκε' λὲϊ δὲ οὺρ δριζόμδρον εἰσ᾽ηὸ γένος δέν. 

τοὶ τοῖς δὲ κφβο ρἀρ προ σοί τε!μεμιίλισοι δ» τῶν ὧν τῷ ὁ 00. - 

“μῷ, Τὸ τίνος συκεῖ πίω τοὶ ἐθιζομϑιου οὐσίαν τ τυ οὐϊε 
Ἰδιοσὸ Λόγϑς. λέγ ηὸν ὅθιημον ἴόγον εἰνανε, καιθοίτσερ μοῖρ 

πρότερον θ᾽ ράτοε: ἢ εἰ ποῖντουτος εἰρημδύα. πεπποιμίεως, μὴ 
ὠθεσοε - Μρὶ ἐ δὲ ὀρικε οὐ πὶ ἂν εἶναι ταί ὀριζομϑῥῳ. ιοιπον 
δὲ πρρα τα εἰρημϑῥα, εἰ ὡρισοοι μδ, μα! καλῶς αὲ ὠρέσο- 

Εἰ 4ϑρ βῆ μὴ οὐληθάνοτοῦι καθὸ χούνομοι Καὶ ὁ λόγος, ἐΐε 

τῶν προσ ηὺ συμβειεηκος τύπων ὑπισίι ἐπτέορ. ΣΝ ἐπ 
κε; πυτερον ἀληϑέσ οὐκ εὐ, λιϑὲσ᾽, “πὰ σοί καὶ σκενης ἥνε- 

Τρί4: ὁτοῖν μδὸ ψφῦτι ὑ ποόρ λει ηὸ συμικειεακιοσ δαλεγὼ 

μέϑοῦ, ὅ Τί εἐληϑὲσ' λέγομδρ. ὁτρῖν δὲ ὕ 7] οὐ χὐ ανέρ χά ὃ- 
τί οὐχ. εἰληϑὲς- εἰ δὲμι ἐνὶ οἰκείῳ γέν 4 ἰϑήκεν: ἢ εἶ μη 

ἔδιοσὸ αἰ πτοδο θεὶς όγος, ἐΐε τῶν προσ ηὗ γένοσ κοῦ “ὃ ἤ 

ὅρον ὀηϑόνων πύ-πῶν ἐπὶ σίκεπτύο : Μοιπτὸν δὲ εἰ μὲ ὡς 

7 
ΤΊ: μαπεέασ μέρν έν τεὸν. ρος 



οἰ φοιεῆ εἰ μὴ καλῶς ὡρεκομεπσώς, μι Τιτέον εἰπεῖν: 

Πρῶτον μὲν όω ὀπσισκέ πτύον εἰ μὴ κα λῶν ὡρίσο, ᾧ ̓ἄον δ» 
ποιῶ ὁ πο ἤσουν οἠκα λῶς ἼπΌ Ήσοα ' δᾷ λον ὁυ ὅτι ὶ ἁμαρ- 

“Τί α “πέρ ῬΑ ηο πλείων, ἐπειδὰ φ γερδέσερον. ὥρ τῷ καὶ ἐπεχέ- 

ρισίς, ὀίων δ “στοὶ ῬΥΎ, ̓  ̓ “στοὶ ἐκέξνο γένετο: Σ δὲ Ωολ] 

μιβικουλοῦσ, μέρηδιυοῦ Ἷ μὲν,γὸ οἰσοιφεῖ τΝ δὴ μενείᾳ, ̓κεχρμάν 

διῶοὉ “ὧν ὁριζόμενον, ὡσἐρδέ λα τοῦ Ἐκ συζ τ τῇ ὑρμηνείᾳ 

ἰμεχρηϑα: ὑπειδῃ “Τῦ ̓Πωρίσοιι χρῖριν ἀπποδίοτωι ὁ ὁρισρι ἷ 
Ἄδύτεέρον δὲ εἰ ἐππὸ “λεῖον ἐρμκεηὸν λό τον ΤΩ δέον ας »τῶτὰ 

ὙΣΡ ὃ προκείμενον ἐνπτοθλημεῷς περί γον ποῖ λιν δᾷκά- 

βε Ν τῶν εἰρνμάνωμ, εἰσ' πλέω μέρη δγαὶ ΛΗσπτρρ: ἕὶς 

μὲν ἐν γδπος το ἀσοφῶσ, εἰ μώρυμόδι ἤβήπινι τὺ εἰ εἰομμά- 

γον" οἷον ὁ. Τί καὶ ἔένεσέσ', ἀγῶ τῇ εἰσ οὐσίαν: κοὸ δ τι ὑπία, ̓σῦμ- 

μετρία ϑερμῶν ο γυχῶν ; ὁμώνυμος Ὁ κ Η ἰλῳγά μος καὶ 

συακέπρία. δε Λοὸν Ὁ] ὁ πύτερον ἐού κ( 'λέγᾷν  δαελου 

μένοον, ὑπὸ τῶ πολεονευχῦς κε γομένου. ᾿Ομοΐωοσ δὲ καὶ 

εἰ “Τῦ) δθιζομάνου πνλέοναχῦφ Λαγϑίμενου, μὴ δὲέ κῶν ν ἐἰττι: 
οἶδα λον Ὁ ὁποτέρου πὸν ρον εἰ“ποδίοοχεν. ἐνδε χυτούόπε 

συίκοφαιντεῖν, ὧν οὐὐε. ἐφραρμόήϊοντοσ τῶ “ογου ἐπὶ ποῖν 

γῶν ὧν ηὸν δρισμον εἰπσέοϊοκε" μα λέςοι δ ν δέεται ηὸ “7 -- 

οὔτον "αὐ [ἐ(. »αμϑονούσῃσ “τῆς ὁμορνυμίασ ὧν δά χι-- 

σοίε δὲ καὶ σγελόμενον οἰὐηὸρι; “πυσοιχῶς λέγετοιε ηὸ ἐγ" ὁ 

θισεῷ  εὐπτο δυϑέν ἐσυλλοπίσμιὸν πτοίβονιε. εἰ ἦν ἐματοῦ με δάνα 

τῶν τρόπὼμ ἐκανῶς ὄρητοῦι, δῇ λονῦπι οὐχιὸν οὐθισμκένος: 

ἐΐη [κα τοὶ τρόπον: Αλλοσ ε καὶ τοί μετορζο ραν ᾿ὀρικε 

οἷον ε τίω ἐπισήμίω,, ομετούπππωστον." ἢ τίω γῦν., τέϑή 

ἢ πίω σωφφοσυμίω, συμφωνίαν. « πρῶν Ὁ οὐσοι -- 

πη: μετοιφοροῦν κέγόμϑῳον. ἐνδέ χε τοιιδὲ καὶ ἂν 

μετοιῷοραὶ εἰ πτόν τοί »συκοςῇῥ ον τευ ς αὐσ' οὐκυρίωσ εἰρηκόν 

Τρζου Ἴ, ἐφουρ μοσεὶ ὁ λελθεὶς ὁροτοῖον ἐπὶ τῆτσωφ ροσύ- 



νηῷ πᾶσ συμφωνία ἐνφϑύιζοις: ὅτι εἰ εένοσ'κα συμφώ- 

γίο “Τῆς σωφφ ροστιύης, ὄν Δύο γένεσιν ἔσο ἠμυν οὐ “πέριέ- 

ἜΡῊΝ οὔ λληλά: οὔτε συμφωνία τίω ἀρετίω οὐθᾷ αϑε 

Τῇ τίω συμφωνίαν “πέρι χᾳ: Ἐπιεὶ μὲ κάρδιροις ὀγόμιο 

σὲ Θ᾿ τοῦ: οἷον Ρλάτων ὀφρυύσκιον τὸν ὀφθαλμὸν "Ἰηδφα- 

λαΐτίον ,σήψησθεκαν ἢ .ἢ γὸν μυελὸν, ὀσεογενες ᾿ πᾶν δ οἰσοι- 

φῶ" ὃ μιῇ Ἰεξωϑοσ' ὀνιου δοῦ το καϑδμωνυμί ΠΣ οὔτε κα τοῦ 

μέτοφοροῖν, οὔχε κυρίωσ ὄρητοι ̓ οἱ οὐ ὅν μον μέ ἤν ὶ εἰ- 

κῶν δ Φύσει δηκαΐων. ὕξε δὲ τοῦ γα] [οτος λόφω τῆς ἘΕΡΚΩΣ 

ῥάρ' “ἢ ̓ ΥῈ μετοιφο ρα, "αοιέ πῶς ᾿ώριμον ω σῃ μομνόμϑρον, 

διὰ πίω ὁ μοι όντητου: ποόν τίσ δ οἱ μιετορφέρον τίς, κου τοί» 

νοῦ δ μοι ὀχετοῦ μετορφέρουσι: πὴ δὲ τοίού ον. οὐ πρε Πώρι- 

μὸν: οὔτε νυ ἡ ὁμμοι ὁ τησ ὐπποέρ χῷ, ἐκ αϑ ἡ ὃν μέσρον ̓  εἰκως 

ὁνόμος δεὴν͵ οὔτι κυρίως ἔϊωϑε λέγεϑαε: ὥςτε εἰ μδρ κυρέ 

ωΣ: “έπρον ) εἰκόνα γον γόμιον φησὶν εἶνου ψεύδεται. εἰκὼν 

ΥΥ σεν οὗ “ ἱ γένεσιο διαὶ μι μάσεως' .Ζοῦ 6  λοῦ χὐ τοί οχέ τῷ 

γύμῳ: «εἰ δὲ μα χυρίωσ. δῷ λον ὃχὶ εἰσοιφῶσ ἐἰφυκε: μρὺ χε" 

99} ὁ “ΧΌΙ ἰουοιΐω ΑΝ κατα μεταιφφο ραν Ἀεγορϑιῥων: ἔτι ἐ 

μὴ ̓ δῷ κοσ τον ἐγαντίου λύγος ἐΐε γε Λαλβένγοσιοι “ἣν Ἰζο, 

λώς: ἀπτοδγσῦμδροι, κοὴ γοὺς ὀγουντέοισ᾽ πρὸς σῇ μοιῤνουσίν, 

Εἰ [καϑοδυ γον λεχθεῖσ', μΝ Φανόρος ὄνῳ χένος ὅξηνὁ ὁρισμόν: εἐλ 

λὰ καιϑαίτερ το ΔῊ αἰ ἀρχαίων γραφέων, εἰ μητισ ἐπσέχρα- 
εν, οὐκ ἐπωρίζο» τί δεν ὡρῶν ἃ "εἰ μδρ δι μὴ σοιφως.. 

ἐκ ἡ τοϊούτων ὕξὴν ἐ ὑποσικεπτέον. δι δ πέπρλῶον ἐ ὄρυ- 
ἰις ηὃν ἡρον, πρώτου μϑῳ σκοπεῖν ἐῤχεν! κελθητοῦν ὁ ποὐὲσιν ἐ- 

ποίρχᾷ! ̓ πλῶσ ηοἴσόεσιν. Ἰνῖσύπὸ τανηὸ εένος τῶν γρμζ.- 

μϑβων: ἐπ’ "λεῖον δ᾽ εἰρίεθα ἀνα βκοίον "οὔ. δῷ ἣν (δ ϑ 

εἕνος ἀπτὸ τῶν εἴλλων χυθιζφν. . τίῳ δὲ δγαιφο ραν ἀππτό τίνοσ 
τῶν ἐν τῳ οὐ τῳ γέμᾳ. τὸ μδρ δίῳ πεῖ σίν ὑπρέρλον εὐ πλῶς, 

εἰσππούδενος χυρίζ4. ηὐ δὲ “οἷς πὸ Τουὐηὸ είνοσ πῶσιν «ἷ-- 



πόρον, οὐ ̓ χρολξ 4 δ ἐν τοι τῷ γένφιὥς χε μιρέχοριον ηὸ ΣΡ ν 

προρκείμϑμομ: Η͂ εἰ χξεν γον ηὸ προσκείμενον. οἐφβομερεθέν 
ροδὲἭούτου, Εἰ ὅλοι πὸ Ἀόγόν, Ἰόυὸς δε ενὴ δῳ Λοῖ τίω οὐσέαμ: 

οἷον ἐν Τα 1. ἀνθρώπεν Λόγων, οὐ περ μιἷρ δεικτικὸν ̓προττί 
ϑὲνιαεοίφρ γον". 7) ἀφουρεϑέντοτηούτα. ὁ ὁ λοιῆθο λόγος Ἰδὲ 
οσ᾽τϑλοῖς δειλοὶ πίω οὐσίαν οἱ πσλῶς διά πεῖν, ἃ ἀσπαϑὸν ταεθίῷ γον: ὃ 
οἐφφοιε ρεϑέντο ο,γἡ λοι ηὸν δῆλον ποι ηὸ ὁρ4 06 μενον. “τοοῦνσος 
σὲ κοὺ ὃ Τίς ψυ χίευ ροσ εἰ αὐιθμιὸς οὐ ηὸς οι τὸν ἰεινῶν ἤξεεοι 
γὸὺ δ οὐὐ ηὸ ἐκινοιΐ, εὐνλο' ἐκαϑαπέρ Γλάτων ὥρεςονέ. Ἔχ 

ον μέν 722 δεῖ ρη μένον: ων ̓διλοῖ δὲ πίω οὐσήδειμ εἰφοερεϑέν Ξ 
γχῆς τοῦ οἰριθμον. "ποτέρωσ μὲμ 21) ἐλέ Αϑλιπὸν διαεσοιεβὰὶ 
σρῦξ " ΦΎΔΟΣΝ δῷ πὶ πρίν χων “δ “οὶ οτων πρὸς "ὁ συμῷέί- 

ῥομ' οὐον ὃ του φλέϊμαποσι ρος, ὑλρον πρῶτον οἴ 7 ὁ Ἰροφῆς 

ἀπέπτοβ' ἐνῥῷ Ων πρῶπον, οὐ "πολλοῦ. ὦττε περίφ γον ηὃ 

εὐτσεπτὸν προσκεί μένον" "κὸ λὸῸ τούηον οἰφφοιρεϑένηο, ὁ ὁ οι 
τἷς ἐστ ἴδεος Λόγθρι θυ ὙΣ ὃν δέ χε τοῦ: οὐπὸ τί! προοβῆς (ΔΊΣ 

“ὁτιὴ ἄλλο πρῶτον ἐμμρῶν ὴ οὐχουπρλῶς πρώ ΕΥΝ Ἴῤοφης 

"ὁ Φλε ἴχμα, εἰλλοὲ ΠΡ εἰσπέστων πρῶτον ὥττεπρονϑυτίον Ὁ. οἱ 

ἡσέσηὸν ἐκείνως μὲν Ὑν ὀυϑένηοσ', οὐκ οἰ ληθης ὁ λόγϑσ, ὄ 
ἔνι, μὴ “σοένχων πρῶγον δὲν. ἔτι ἐξ ΤῈ δ ς ον τῷ Λόηφρ 

μὲ “συέσέν ὑπούρλά οἷσ ὑπὸ 7ουηὸ θδιςι ΝΡ γοοῦ ἰουντὸς λθρον 

ὥριφουν υμ χεωομδῥων. ὃ ποιῶσιν ὑπέρ χῳ τοῖς οὔσιιεδἰεείνω; 
μϑρ Υν δὺδ λοιπδοϊσεοσ ἢ Λὐύγοσμισα ταῦ οἴδεον ἐσορμνοὺ πρὸ 

» προὶ ηὗ ἴδϑον δ ηουοῦν προστεϑένηος, οὐ, υϑδῦο, ὃ ἡ»λοςἃ λο- 

γησὶ δγος γόνέ τοι: εἰ δέτι «ἐν τι λύγων μὴ τοζσίν ὑπαίρ-- 
Χ 4 Ῥ σι τὸ του ηδεἶσασ᾽, εἰδιωώαηορ ὁλον τὸν Λόγον ἴδον εἰνου!» 
οὐ Ὁ» οὖν τικιατα γορηϑή στοῦ τὴ προί[μμοηοσι οἷ ον ζωὸν ΟΝ 

ον δύσατον) τοηράσση λυ: 0 "3 τοὶ ἰοὔησυ σ᾽ λό τος οὐχ, ον" Τρ κοι τα 

29 γείτουν τον προίίμουτος: δυο γὸ μα “σϑίσίν ὑποίρχήμ ποίοὺ 
τὸ χρὺν ηὸ εἰδοσ ηὸ τό τρυίσση λν" Παίλην εἰ τουληδ πρλεογα.- 



ἔεισ' ἐ ὀρηκενιοῖ οὗ τέ ὑπυηϑυμίαν δ εξιν ἡδέος εἰπῶ. “ποῦ δι 
ΥΣ ἐπιθυμία ἡ δῴος δ : ὥς τε κοὺ τὸ ταυρν ΤΆ ἐνχειθυμιᾳ 

ἡδέοσ᾽ ἐφοι" ἦν τοῦς ἘΠΕῚ ὑρῦρ τῆσ ἐπιθυμίασ, ὄρεξις η: ἰδέονιν 

δὲν ΝΗ διαφερᾳ ἐπιθυμίαν εἰ ποῖν, Ἢ ἐὄρεξε ἡδύοσιοϑοϑὲ κα 

Τέρον αὐ δῆδησίοσ' ὄσον ̓ ἡ ὕῆο μδῳ 3 σὲν ε ἀηοηπθν Σ ὁ ὁ οἷν 

θρωνπῦσ' διίσποιω ζεὲν. ὥστε ποῖ " τουηον τῷ ανῷ, δέσουν ἴ ξ 

σϑζ: ὕξεὸ ταυτὶ τῷ εὐψῷ, Ὁ ζοΐον σέζον δίπποιι. ὥς τε ὑφίον ὐζὸν 

δὕπειω, δέφριν χενιλλὲ να 72.» οἷ οἰηογρν τῇ σὺ μβοιένᾳ' ν᾽ Τὰ 

κοῦτοῦ ὁζών μόν σεζῇ δεῖς ηὁ διίγρυμ κρουτηγορέ, ὕδι Δλ ἐξ 

δὶς “στοὶ ἢσα, "αὐ Ὁ Σ διζητοιιω του στη 966. ἢ: ὠλλα “στο ἐζών 

εξ διίγρσος “Ἃ δύτριω λύγξ ὥςτε οπὸξ μόμον γὃ διίγραν 

ἈαΤΉ 29 βξί του. ὁ μοίωσ δὲ καὶ ἐπὶ “τῇσ' ἐπιθυμεῖς « οὐ ἔχ 

κατα “Τί!σ' ὀρίξεωσ', ἡδέοσ ἐἰνυι ἰιαστητορέτοε, ἐλχαὶ 
κάτο »οὗ συ μ'ποίνηοσ', ὥςτε ἀπῇ ποὺ Οὐ τοῦ ον ἡ Ἀρυσηε 

“Ὡρία γήνέτοοι εοὔκ ὅ 1: δὲ τὸ δὲς φϑέγ αι τοντὸν ὄνο-- 

ὩΣ ΟΝ ὐστόπῶν, οἐλλοὶ “τὸ “πο λοίϊκίς πεϑί χένοσ' “τὸ οὐὐς- 

τῇ κατα γορσοι «οἷον οὖσ ἐξενοκ ρούτησ τίω φρόνκσίὶν ὃ 

ρισκίω κοὐ θεωρυ“ῃίείῳ Ῥῆδὸ ὀντῶν Φησὶν εὖνοι! ὁ καὶ ̓ ΡῬ ὁ Ἷ 

σίκη, ϑεωρη τί γί οθην. εὥφχε δὲσ' πὸ αὐγὸ κέ, Ὥρο δϑσ' 

ππνέλιν ἜΣ ϑεοο ρεγκίω. ὅ μοι [ωσ᾽ δὲ κοὺ ὅσο! τίῳω (ιουτούψν 

διν, σέ ρησίμ ΤΩ κουτοῦ Φύσὶν ϑερμοῦ Φωσὶν ἔἶνα: “ποῦ σοῖ 
» φέρησίς, Υξ ΤΩ και το φύσιν ὑπο βλονᾳ. ὥςτε “τοί 

ἐργὸν 7 “προιϑίνο ἢ σ ἐκατο Φυσὶν εοἰλλ δκανον η οὐ πεῖν 
τέ ρησίμ θερμοῦ εἐπερδὰὶ οὐ τη ἡ σέρ»σὶσ γνώρεμον ναὐ!ε 
ὁτὲ 7 κατε φύσιν λέεζ. Ραίλιμε ΕἼΣ κουθὸ λῇ ὀρηρδῴον, 

προιϑέϊν (Δ) μὲ δ; ΣΔεί τὸ ἐπεείκει ἡ ἐλάβωσ τ᾽ ' συμφερὸν- 

το δυκαΐων. ἡὐν δέκαν εσυμφέφον τὸνῶττε πεθιέχί) ἐν τα, 

συμφέροντι “πιοι τὸν ἕν γὐ ὸ δύο ὦ ὥφῈ καϑόλνυ εἰππῶν; ΠΣ 

μέ δῖ προσέϑηκενὴ εἰ [τ ἰαρηξ ἐπισή Ῥυγεάνον ζῴῳ νὴ ᾿ ὸΡ 
θρώπτρ" ἣΣ ἐνόμὰ, εἰ κόνῳ Φύσει κοιλῶν (᾿ δυγκικέων. οὐ δ᾽» δύ 

ΠΕ 



ἰκιαον ουλό νγδιῶς τέ 'δλέομ ον; νὸ ρυὐηὸ λέρᾳ. παὸ τερον μϑῳ 
ἣν καλαῖς ἡ οῦυ ,ἰκαυλείς ὦ ἀΠΡ ΤΟ: δϑοΣ πύτων πὰ, ἣὟΥ 05 τῶν ἐ 

»χσνοπτέον. τύ πέρομ δέ ρηκε μοὶ ὥρισε ηὁ Τὸ ἦν εἰν Ἵν ἡ ἐχὶ, 

ἐκ δε. πρώγνμδῳ, εἰ μὴ διά προτέρων διγνωρι κω τί- 

τ “στο ητροι ηὐν δ ρισμὰ “ὦ ΠΕ: δ ο δῥ ᾿ εἐρρσῦ δύ) ἡοὗ [᾿ωρ σοῦ; 

χοίριν πδλελθέν: γνωρίζομϑῳ δδυκὲκ ϑΊυ λόντων, οὐ λῖκ ἾΝ, 

Ἔρν ἼΣ γνῶθι μωτέρων, καϑούτσερ ὦ ὀψ τρίς εὐρρδείξι". 
τῷ 7 ππθέσοι συ δι σ κοι. λι εἰ; Σ μαίϑασὶε ἐχφ Φανέρον οὐὴν 

ὁ ὃ μὲὴ δε οἱ γοσ των ὀριζόμϑμος δ χὠθέσοῦ. εἰ Ἰ δὲ μὰ, “σλείως 

ἔσον τοίη τον ὑ οὐ 7 ὁ ἡθιμοι: δῆλον δ ΤΆ 6 ὁδυοὶ προτέρωνοι ἤγω 

ριμωτίβ βέλτιομ ὥρισυ: ὥςτε ἀμφότεροι ἀν εϊησοιν ὁ ῥοι Ί: 

οὐὐηδυ" ηὁ δΊοιζηὸν ἐσοκενείεα ον δ 2 Ω ὄνων ἂν ὅξι οὐ εἶν 

σπσέρ γι νιῶςτο εἰ πλείσς ἐσούϊ γοῦ οὐτοῦ ἑρίαμοι »τοανηὸμ 

ἔοι τῷ δριζομδῥῳ πὲ Εἤκρο ὁπερ καϑύοίτερον σπ Τ' ὀθιαμιων 

δορλδ τοῦ ταῦ τῦοσυῦ 'τωυτοξ ξηρ, ἐπτετδὰ δ οὶ ἐρίαμοι ἐτέροι" 

δθλον ἦν ὅτι τὶ χώθισοί ὁμη νοὶ προτέρων κο γνωρίμως 

τέρων ὀρίσοίμδιροσ! Τὸ μϑρ οὖν μη δεοὶ ἤωρι μω τέρω (Ὁ 

εἰ ρίναϑο τὸν ὅρον, εδι, δ ἐκλαδεν.; » εἰ [ ατσλοῖσ ἐξ εἰδω 

ςοτίρωμ, ἢ εἰ ἡ μὴν ἀγνωκοπέρων' ὀνδέ χε ταῦ} ἀμφοτέ 

ρως: οἱπρλως μϑὼ ὃ ΠΝωριμώτερο, ηἢ πρότερον “οὗ ὑσέρυ! "οἱ 

ὃ᾽ σῆμ, γραμμαῖς: "ἡ χρα μεμα, ὑπι-πέδο ἰπσίπσοον ,σερεῦ: 
ἰκαϑείπερ μμογεῦς ἀριθμοῦ. "πρότερον ΥΥ κοὐ ὠρχϑ πανηδσ' 

κἐριθμῦο μοίωσ δὲ μοὺς σ᾿ χέον συλλαβῆς: ἡμὴν δὲ ὀῤσκτατες- 

λιν ἐγίοτεσυ μβοιΐνφ μοί λιςν» Ὡὃ σερέον εἱηρτίω οαϑησίν 

ΚΠ  πτεὶ Ῥὺ 7 ἐπιπέδου. τὸ δξ- πέ πύδομ, μᾶλλον τῆτ χροὶ μιμῖσ: 

ρα μμυ δε δ μείῃ μόδλον. οἱ ἀνέ ὩΣ χεὺ »γ0] οὐ τοί γνω- 

δὶ ἰζουσί: τοὶ μδῳ » “ΤῊ σ' Ἰυλθνδῆτ' το δέκρεα οὖς μ ἡ περιήϊς 

δγανοί (σ΄ ἐεατουμιαϑή! ἵν ὅξήν «εἰπρλοσ μϑρ οὖν ρελτίον, τὸ 

δεοὲ ; προτέρων πὸ ὕσεραι πειρδῶν γνω ρίζ4 "" ἐπσισημον τ 
κούτερομ Υ τὸ ηοἰοῦνσον σεν εὐ μὴν, οἰ λλεὶ ̓ πρὸσ "οὐσ ρδιω 



μυκηριῶτορσ' Πωρίβ4ν δύοὶ δὴ τοί Τῶν, ἀνα πκοονὶ ἴσως δε 3 
ἐκείνοις Νωρίμων ΤΌ εἰ [κε ϑε οὸν Λόγον: εἰσὶ δὲ ἢ ἡο[΄ τῶν ἄδι 

ημῶν ὁ τε "τῆς οπμῆς. "οὗ τῆς 2ρα μημῆς ἢ ὁ σῷ ὑπυπέου" 

“πον τίς 5) δες, ΡΥ ὦ σέρων.το πρότερα δ σι ηδ μῳ Υν 

ρα μι λῆτ"ηὸ δύ συπέδου δὲ Ξερεούζοισι πέρασ' εἶν οὐνεῇ τ 
δε, δὲ λοαινϑώνφν ὁὶ πσὺς ὅτως δρι ζομϑρουν, σι ἐνδέχι τὸ 
τή ἦν εἰμ; πῷ Ρ ὁριζομδμω δωλῖν, ἐὰν μοὶ  Ἰν λανν τοντι οὐ μῖν 

τι Πωριμώτερομ ὃν τοὺ οἱπσλοίς Νωρι μώτε ρον. ἐτσερ δέ μ' 

δεεὶ 12 γένες (ΔῊ διαφορῶν ὁ ὁ ον γὸν καλιΐσ' ὁ χι ζὅ Ὧν 
Ἰαυποῦ ἁπλῶς γΡῶρι μωτέρων νὴ Ἴ τίρων ἼΣ ἐἰ δους εἰσί: 
στρρεμνξει ΤΣ ηὃ εἔνοσ' νὴ ἐδϑαβο ρα, ηὉ εἰθοστοῦς τὲ πρότε- 

φικ τοῦ τοῦ, τ ἐδους" ὅξέ δὲ κοὺ Πωριμώτερα. “σῷ μϑν »» 6 
δου’ τνωριζομδῴου, εὐνοὔξβεν διὸ γένος ποὺ πίω δερι φοράν Γω 

οἰζειθαν ΤΩ διυὸν γνωρίζων, κοὰ ζοΐον μὸ “σεῖον θῆκ: τῷ 

δὲ εἔνους ἢ “τῇς δγαιεβορᾶς γνωριδορθῴης, Σ δἰνοί Πα (Δ κα εἰσὴο 

γνώ ρΙ “εϑαρὦ ὡρτε οἰγναοσύτερομ ηὃ εἰ σὸς: τι Τῇ: ἰκ τοῦ 
Λήβέαν ἡοὐσ' "δ ηοὺυσ ὁ ρίαμεουσ φοσικῦ σὶν ξἰνοα χρὺσ ἐκ ῖβ 

ἑκάσῷ γνωρίμων, πολλοῦν 2) οὐὐ 1 συ μικήσυτροι λέγφν ὁ 6 
ριαμὲς εἰν αν τ τέρα ἣ»ἐ  ὑτέροι ομοὺ οὐ ταντοὺὶ “σοί Ἰυγχαμᾷ 

γνωριμώτερα ὅνταν ὦ ως 7 Ἱ πρόσ' ἑκαςον, ἐπεροσὸ εἰ Ἐξ Ὴ εθῖες 

Μος Ως - ΕΘ ΤΝ ἐκ Ὁ ἑκοίου ἰστνωριμωτέᾳ ηὧν δ ριαρ 

»ρΙΟδ ΣΝ ἔπι αὐηὶς ἐλλοτὄ λοι μοϑλον Νὼ Ἰλϑῖι 

ὄξαρ χύτ, μδὺ τοὶ αὐάθητα “ἰκ ριβεσέροις δὲ γένομϑροι ς, εἰν 

πο λιν ὡρηθυ δὲ προσ ηὸν οὐὐηὸν ἀεὶ ὁ οὐμηὸς ὁριημος οἰσῃσο σϑ.- 

“χίοσ,Ι- δυο ἑκοΐσοι 6 γνωριμωτέρων ηὃν ὁρισμοι φάσκυ 

σὲν ἀποδοτέον ἐ ἐνανιδῷλον ὅν ὅτι ὁχοριδίον Μοὶ ἢ Ἢ ΠΩ Ν 

ἰγλὰ γε, 53 οἰολώ: γνωριμωτέρων. μύνωσ' Ἂ δὼ ὕχῶς εἷς ΘᾺ 

ὃ αὐγὸς ὁρισμὸς οὐ εἰ ' γόνοι γοϊσν ὃ") ηὃ ὁ πτλ Πρ μα ηὸ τοῦ 
δὶ γυώρι μὸν ὅξεν,οἰλλοιηὸ τ ὀὐδγακήμῥοι: Ὁ διάνοῦ καϑος 

“περλιηδολ υ πφνον, η 816 ἢ ἔχουσι σώμα δ μα νῖκα 

1 τ 



οὶ ΡΝ φοούχων ὅθ οὐκ οεΘοῦν χρὴ οί δὲ σγαλεγόμϑμα ς, π᾿ 

ηὃ συμφίφο μ' "μοΐι ἐῶ δῇ μο ΛοΓΣ μϑιϑωσ' ὁφουερεῖν ἐν δέ χα τοῦ 

ηὸν ὁρισμὸν, ἐν μήπξε δ Γ οἰπτλώ σ ϑω ριμωτέρων, κοτε 

ἐμ ΤᾺΝ ἡ μὲν Ἰυγχένν ΩΟΨ λόγον τσύποημϑῴον, εἰμὴ οὖν τὸ 

γρσ᾽ 2 μΝ δυας, Πωριμωτέρωμ ὕπη δγε ὑσέρωντα πρὸς 

τέρα δωλδν ἐμ αϑοίςπε 5 τὸ πτερὸν ὄπομϑῳ: εὐ λλοσ᾽ εἰ τῷ ὧν ἡ 
φιμίᾳ γιοῦ - δρισμοῦ, δια 72 ἀν ρίσου γιϑῖρ “710) ὧν κινήσει! τ᾿ 

δὲ δ τον ὁ 0 λόγοσ ἡμῖν" πρὸ τύρου Νὴ δι γνωριμώτερον ηὸ μὲ 

νου Ὕ ηδοδρισμμένον, Ω εἰορίσου πο, 70) ἐν ἐὐεῖνς ὀνσῦτ" 

Τῆσὶ μὴ ἐκ προτέρων, τρεῖς εἰσὶ Ῥοπτο!: μπρώφον μϑῳ, εἰ δγοῦ ΡΣ 

ἀντι μϑύων τὸ δέν πίκει νϑρον ὡρίσο"ο οὐ δε οἱ, 12) καὶ ηὐ 

εἰ ριϑὲν: ἅμα ἢ ΤῊ Φύσεὶ τοὶ ἀντεί εἰμθῳ ἐνίοις δὲ (ἃ καὶ ὦν 

ΤΕ ἐπισήμι ἀμφοτέρων δυκέι οὐ μος τί σὺ γνωρίμω 

“ΤΕ ΘοΥ ,γὸ ἐτέρον 7ῳ ἑλερου δεῖ ὃ μὴ ' λρανϑοΐνν ὑτὶ ἔγ ες Ἰσῶσ, 

ἐκ Ἐν  δρίσοιιϑα ἐὐλλοῖρι οἱ οΥ νὸ δι πρλείσίον, ἄνευ “τῶ ἡμῖσε 

οὐδ το δὐτι αἰκρίθορυ γοὶ πρόρτ, Λέγετωι. “πὐσι δ ΤΌ] Ις γί δ, 

ταυτὸν ηὁ νοι τῷ πρόσντοώς ἐχέν ὡο τοι ατον ἄνϑυ “ας 

τέρου θυ τερον γνωρίφν. “υύπερ εὐνοιγκοῦδον ἐν τῷ τ ἐτί- 

ω λῦ γῳ συ μσέρι4 λῆφϑ: ἜΣ ϑώτερον. "γνωρίζαν μϑῷ ἐν δ 

χοῦ ἡο ου τοῦ τπρέντοο χρ δϑευ δοίλνηοι ἰδ’, “οἷ ἐπὶ σσύτων ὡς ἀβ 

δοκῶ συμφέ ρἐν: ᾿Αλλοο, εἰ οὐχ κέχρητον τῷ ὁρίζομιξ 
μῶ: "λανϑοίνᾳ δότων μὲ αὐ πῷ 9 χω! 72 ὁ ριζομθρπονό μου ΧΙ 

δῊ τοῦ: οἷον εἰ ηὸν ὕλιον μέσρον ἦμε ρυφαιέσ εἰ ρίσοιηο.δ Ἵν ἡ ἡμέ 

ραχφωμδρορμρὰ ἡλίῳ χβ τοῦς «δα σὲ πρὸς ηὸ Φωραϑῆναν τοὶ 

"τοϊουυτοῦ νμεύτορ Ἀιμ εἰν Ἴ »ντί τοῦ ὀνόμαστοσ πρὸν Λότιν: 

οἷον ὅτι ̓ ἡμέρα, ἡλίου φορὰ ὑσὲρ γῆς ὅϊ᾽. δ, δῷ ὥν Υν 

ὁγετ ἡ φορὰν ἡλίν εὐπέρ γῆς θρικωημὸν ἡλίον εἰ ραιχ ὥς τοκέ 

Μη) τ ἡλίῳ ὁ ὁ Τῇ ἡμέρᾳ χη σοί μϑῷ. μα ἐπῷ ἐν ΤΙ δε κρη 

μδῤφιὴ λὐτυδγηφομῶρι; ὧν περιῆον, ηὁ μιονοζσΥ μέζον, 

εὑῷ Τί: ἀμα δ τῇ φύσε!, ΤῊΣ 1: οὐ γε ἀν Τηδϑη ρημδραι: 



ὃ ὁ σερρῆον κε νη αὐτέου εἰν δρήφι7)ἐμφω δ δ αβ θα δὲ 6. -- 

Φορο. μοί Ἦν ὃ Ὁ 6 Εἰ διεὶ ὑηγρκα χωηὸ ἐποίνω ὥριο: 

οὗν ἀρτίου αφέθμ,, Τ ̓δέχαι δγαρε μιὴνοη 0 ὁ ἀγοεϑον δξιν αὐρε 

Ἰτῇ τὸν δέχ, ἀπὸ τ ΩΡ δυο ὄλη πο αὐτίων: ὄντ. ΔΝ ἀρυτῆ, 

οἰγριϑόν τί ὅν (ὥςτε ὑπρικοαίχω τοὺ τοῦ ἐκεῖν " χεν ζ2: δεῖνα, 

0» τ Ἴ ἱηρκοίχω γγω μονὴ Μή οὐὐστῷ )χῦϑαρν 0,171: δ᾽ ΤῊ ἀρετῇ 

χω μή ,χεἢ ὑτῷ ὁ ἐπέθὼ ὁπεδὰ ρἐηοιϑῦ γ7} αὶ «ἰβι τῆ μοίως δὲ 

δι ὁ πῷ δύχα χώμῇ.τῷ αὐρτίῳ ΧΡ ἐπειδὴ εἶρι διίο δπηῥικϑη 
σἡιμουφηὸ δέχευντα )δώο οὐρ πιο σεγκαϑόλν μ' Ξν εἶτ΄ εἷς λ 
"ἀγρτηὸ μὰ γος προτύῥ (Δ Πωριμωπί γοιἐσοιάϑον Τὶ ᾿λόνλ᾽ μέ 

ρυδοόν τοὶ εἰρημθροι Δατεῤ, εἰ ἐν γένφ12 προίκα 

ὑντ ΔΑ " κῶ ἐνγένφς ΟἹ ποσί ληδηρίδηον δμωΐρτημάὕθην, ὃ ο" 

οἱ ἧς ἐπρόκο) 1ν λόῃ ηδ τί. οἷον 7 σώμα δρίημος, ηδξ λον 

αι διασυίδ᾽ ἢ εἰτὶς ηὸν ὀνὸν ὁρίσοηο,ηὸ ἐσπέστίμν ἐριθεί". : 

"Ἴ δ θ ρυτωῤ τί ογιξᾶς ἐλφ δια τοίο᾽ ἢ ἢ χὲ ὃν, ἐπί σον! ἐἐριθιζ' ᾿ 

ηὃ ὃ τίν βύ Γλ() χα 4 τίν, σμμιοιόῥ'. (ὦ πρώγον ὑπο τϑί) ἢ Τ΄' νχῷ ὃ- 

οιημῷ λέγομέν , Ἐπ προς. πλείω λέτε μένῃ 1 δοιζομί 
ν μὴ πρὸς “ποῦν τοῦ οὐππίοοχι. "οἱ ΟΥ εἰ ἢ χρα μοι ἐκχςί- 

μην. 78 λροῤψουετὴ ὑπογορ θ᾽ μρρβδ ραν, χε 1; ἀανς 

νυν δὲν μάλλον 12 γράψαι 1 ῥα νων ἢ οἰηρδιᾶς ὡριρ . 

ὡς 5 88 τέ ρορ, οὐ ἄμφω ταῦ τούτων. ἐπεηδὰ λέν ὕχ, (γ- 

δε χ) 12 οὐ 7 δρισμί εἰ οὐ: ἐπίμίων εἴ ἦν καπολήθεὶ ἐλ. χα 

ϑχσέρ εἰρῴ). ὑπένίων σὲ εοΐον ἐφ’ ὅσων μὴ καϑευηὺ πρὶ ἔμ 

φω λέγί) καθάπερ ἰα θεὸ ἿΖ νόσου Δ ὑἱείαν »»|) σοι. Ἴι ὃ 

καϑαΐυτέωυ λέγεταί “χοῦ δὲ ματα συ μβέβικόσ'. «εἰ σλοσ » 

οἰλλό Ἵν τῆς λαπρικὴσ, ηὸ νόσον "ἀο]εῖν. ὡς οὐσὲν μέλλον 

ὥρισυῇ, ῦ πρὸς ἀμφωεἐποδοὺς “7 πρὸς ϑώτερον" εἰλλίσω: Ὕ 

λξίρον. . ἐπειδὰ (δῷ ὟΝ ἌΘι “τῶν ο΄ Τί σου) δειυαηὸς 3: γῦσονΝ 

“ποϊῶσοα. Ἐπεεὶμὴ προσ ηὸ Θὲ Απίορ, οἰ λλεὶ πρῦσ' τὺ χέτ- 

Θὰ ἀπσέσιοιεε, σλᾷ ὄνων ὁν των πρὸς εἐἑλέεί γὸδ οι μέν ον "πῶ 
Ὧ1Δ {τὶ 



δι »» ὑσισή μία δωϊαμισ, το βελτίςον δοκεῖ εἰν: Πα, 

λυ εἶ μι χό τοῦ ἐγηψ' οἱ ἰκείῳ γέμᾳ4 ηὸ ὁ λελθέν, σκοπεῖν ἐκ. ΠΩ 

“σερὶ τοῦ γένη σο!χείωμ, ἰκαϑοίτσερ πρότερον ἐ ρητοῦν: ἔτι εἶ 

πσέρραῤμων λί ΜΝ πα γένη οἷ ον ὁ πίω δικαμοσίούημ, ἐξ ἰσά 
"ΙΗ σῦσ' “ποιοῦν, δερενέ μιν τὴν Ῥῷ ἴσου. ὑπερραῖνᾳ » 

0 ὁ ὅτων ὀριζόμϑροσ πίω οὐρυτώω: ἀπολιπὼν οὖν τῆς σδὰ-- 

κα συμρύνησ' γένος, οὗ ΛΥΠ οὐ τί ἐμ εἰναι οὶ ΥΥ σία ἱκασῷ, 

μετ ποῦ γένη ς ἤξι σὲ κοῦ τονηὸν τῷ μὴ εἰσ κὸ ἐπυ τούτω ΡΊ 

νοσ' θέιναειὸ ὴ εἰς οὐ ἐτυτώτω θεὶς εἰπέντοι τοῦ ἐ-ποίνω ὄρυκεν: 

ἐπειδὰ “ανέν τοῦ τοί ὑπόρω γένη ̓ ς ὑγρκατω κα τη γὸ ρᾶ Γὼ ὡς- 

σεν εἰς ηὗ ἐξυτοζτω τίν ῥουχέον, ἢ “ποίσ' “παρ δϑαζο ρος “τῷ ὑπο 

νω  γένᾳ προραπτέογελ γῶν ί ζῶ νὸ ἐτυτοτω γένος: Ε" Ὥς ὑδὺν οὐ 
ἐΐᾳῳ πο ραλελοισπευτιολλ ἀν γὀνό μια τὶ λό ἢ: ἐρηκῶς δὼ ἄμ α) 

γχατω νοφι δάνηα μιόγον ἠδ ἐ ποίνω [γος ἐπ ἐλοψα ο ἢ το 
καάγω [Γίγοσ ὁ δφνην ὀπασ, ὕ ̓λέρᾳ δένεῖρον: Γάλιν ἐπὶ " 

δγαβοφων ὁ δμοι 'ωσ' σκεπτέον εἰ Ὕ τοῖς δγαφορας εἰπσε τοὺς 12 

Κι δ.  » 7 ; ποῦς 72 πραἤμαηοσ ἰδίου ὡρισρώ δναιφφο φαῖν, 

ἢ Ἴ ἡ “πρίν τελεῖσ' ῬΙδ' [2 Ὁ} ἄρυκῶν, ὃ μηδενὸς ἐνδε χῇ δυο ροῦΝ 

ἐϊνου οἷον Ἴ; ζωὸν ἢ ἢ πίω ἐσίαν, δῆλον ὅτι οὐ χώρι σοι: εὐ σενὸς ὺ 

δαφορα τοὶ εἰρηρδραιδρᾶν δὲ (ἃ εἰὕξην χη μδύον τῇ. 
τῇ ἐἰρημδρῃ διαφορᾷ εἰ » μιβδη. δῆ λό ὁ ἐκδὼ εἴη ἡ εἰρη μέ 

μη 12 Πέυὅς διαφορὰ ἐ ποθὲν » γένος, τοῖῖς ὁῤ τιδγηρυμδ ουσ' 

διαφοροίς δια ρετ καιϑοπερ ὑῶν, Τῷ Ὁ τσεζῷ ἊΝ τῷ πτηνῷ 

ἤν τῷ ἐγυάρφιὴ τῷ  δέπρῦν" ἢ εἰ ἐπ μὰ καὶ ἀγτιδγηρημδών σϑος 
Φυρα μὴ ἀλεθμε} κατοὶ ἢσΑ) γένουν, δᾷλον 57) οὐδετέρα 

εἰ" γένζ γαφοφά: πόσα ἢ οὐ δὐτηδγη ρημϑῴαι δαφοραν 

εἰληθινοὐ) ἐκει τοὶ ηοὔ οἱ κείζ ὐη μοι [ωσ’ δὲ κοῦ εἰεἰ Δι βύετοοι 

μϑῳ, μῃ 'ποιέισὲ προς τιϑέμδρη τῷ γέν4 ἐἰδοσ' ,δῆλου Ὁ ὅπ- 

ΤΙ ἥκ ἀρεηαυ εἰδθποὶ ὃς δυοεφοροῦ7 [γί ". μποῦσοι ἋΣ εἰδγπο! 
ὃς δγοε ορεὶ μέτρι "οὐ [ίγυς, εἰ δοσ'᾽ προ. δ εἰ δόντα μόϑξε γα τ 

νυν." 



φορὰ, ἐδῆλελθά σε ἐπεὶ τούτη δὐ Τιδνέρητοῦ!: ἔπι ἐδ οὗ, 

ποφαἰσει δϑου! ρδ ηὸ γιύος: καϑούπερ τίω ρα μέμην ἐριζότ 
βϑω ΠΣ οἰππρλοι τὲς εἰνου"οὐσὲν 7) ἀ ον, δλο σι μον ἢ ̓ ὅγε 

κι ἐχά τλάγσισυμι ἐσϑή ν τὸ γυύον μέτέχᾳν 1 εἰδύ, "πᾶν 

» μύμχος, ὶ ἀταλαὶς,; πλάγος ἔ λον ἀβην ἐπεὶ χάτοί “πρὶν ος 

ἢ ἡ καιτούφεισίσ ἢ! ᾿ οἰηῤφεσίσ᾽ οἰληθά)0).,ὦ ὥρτί Ω η ὁ γόος τ 

2 ραν μῆχοσ ὃν ἢ εἰππλα τίς, "πλεύτος ̓ἐλον ἐσρ: μάὴς 7 δὲ 

ἰἰσλατὶς θόυς ΓΝ λύγϑφιὁμοί ως σὲ ν) μη μος πλζηος λον" 

δ ϑ» »ἐ“σλωτῆς ϑκ ηὸ “πρλοίηος ἐλον, πεῖν αἱ Ἐν ἐκ σὲ “χῆς 

σγακζβοφᾶς διηου 7 γλότο, ὁ ὁ Ἴου όδους 51} λόγοσ, ὥστε ἢ ὁ γγύοσ' 

ἐπσιδέλο! ὧν ηὸρ υ 7 εἴδους λόφον: ὁμοίως δὲ νὴ νὴ γὸν “Τῆς δες, 

φορᾶς ἐπειδὲ ἡ ἤ ἐσέρα ἐἰρυμένων διαφορῶν, ὁξ ἐνάβωουσ 

ἔμουτη τὸ ρου γλδουσἶδι δ ἀρημένος γδτρε,χρήσί  πρ' 

Ῥυσ' τἰϑεμένασι ἰϑίασ εἰνα»εἰ χων ἐὕϑεν ρυὐηρ μήμκος, ἼΕΝ Κατ 

ηϑριϑήσεϊ χατο ἼΣ γόνοι τλοίτ' ἔλον ὕξὴν.ἢ εἰπρλοιτές 
ὕπδξὰὶ κουπρῦ “αανηὸς μή ο ηὸ δ συρον οὐδ εὐλυθόσε δ᾽, εἰ - 

πὲρ κατυὶ “Τῷ ἡδύς οἐληθόύέ ὅκα μεγλ ΤΡ δοῦ συμροένά. 

ὩΣ οὑ"ολουτῆι Ἔ “σλάτ ὑλοντο μήνονῶς Τί πρὸς ἐκείνϊ μόνὶ, 

γχήσέμος, ὀγόηρο, ὅσο ηὸ ὁ γλδοεὶ ἐν αρηθμῷς ὦσιν εἰνουι13 ηο δὲ 

»»[ σὶν οἱ τοὺς ἰδέας τίϑύρϑροι μῆκος Ἂ όκ οὐὐηοΐ (ον γέ 

γοσ’ φασὶν εἶν οὐ κϑ. Ἰσῶσ' δέ πθνίων δ αὐϊιοῦον Ὕ ἀπεῷασοι ΧΡ 

ὅθε ηὸν δριζόμδρον. «οἷον ἐπὶ “β σερήσέων: Ἰνῴλον δύ ὕξ,τὸ 

μὴ ὀλονόνεμ ἡπιπέφυκεν ἐχάν" ̓δεα φέρ δου δὲν ἀποφοίσοι 

δε λεν ηὐ γος, ̓ ΠΩΣ κατουςῷ οἔσελ.Ν ἀηῤφασίν οἷν δι ΓΊκοἷὁ 

ΟΥ δῤατηδεαφεῦ ἀϑλιοὶ ον Εἰ μόμκος "αλυέοσ ἔ λον ὡριῶϑ: «τῷ 55) 

“πλαΐ ἐλοντέὰ μὴ ἔχον “σλίτ λὺπἠ νήρῆ. αὐγοδϑυσιν. ὡς- 
τε εἰγρφοίσει πόλιν δου Ἶ ἡ Πὰ . Παλ εἰ τὸ ἐδ ὡς δ 
ἀφορῶν ἀπέ οθοκεικοθοΐτσε οἱ τ' 7 προπσηλακιαέ ὑδὲ μετος 

λλινα σίας ὀριζόμϑροι Ρ λλιναισέαι ἀδὲ ἘΝ ὡρΊοῦ διαφοραὶ, 

οὐδ δον ἡ χλϑυαχσέοι.- ἔπ ἀφ ὐ αἷςσγαφοΐ θ ρυκ οἷ οα 

ΠΩ {{πῚ 



τίω εὐῤ τέῳ ὅξιν ἀγιϑή Ἰασου δέκ. τέγυσ νὸν τξλβιϑν, 

τῆσ' ἐρεῖτε γξεν"ὴ οὐ γένοσ τόλοιϑόν, ἀλλο διακφορεὶς ἐνστρ, 
εἰ ληϑύσ, ὅγε οὐΐε ἐ ὀνδέλε τοῖς τοῦ ηὸ ὀνδιυσὶ δυδεσιν εἰν οί. "(Δὴ 

περιίλουσίν ἄλληλα: οὔ τέ ὟΣ πο ιϑον τίω ἐξιν σεοιέ -- 
29. οὐθῆ ὅξδις το ριϑῦν "οὐ Ἢν ππουσ' ὑσιίξισ, εἰγιϑὸν "οὐ δὲ “ποῖ 5 
οὐρρεϑ' ἐάξι. ̓ὦφνὕκὸ ἐν γλύη οὐμιφότέφοι,. εἰ οὖν καὶ «ξισ τς 
αρέτ ἢ ἐπ δέλοστι τρὲγοέθον δ γούον, αὐεε μεῖλλ ον δγαφοραι ἐ 

ΤΙ" μ ἢ ἀξρο, τε, σα μονα κἐρέΤῆ: “ὃ δοβ.ριϑ' δ τι ἔξν,οιὐ αἰριηρὶ 

οΝ, δόκει: νὴ  δγαιζοο ρά πρό ρτὶ σϑ μιν. Ὁρᾷν: δ(Δε μὴ γδρ 

ΤΊ αμί]ρὰ Σ ησδὲ σημολνᾳὴ ἡ οἰηρδοθέϊ σοι δγαφο ρα δοκῶ Ὁ» 0} μ7: 

“πίίσ σ᾽ δγοιφοροι δολῆγ' Σ κοί, [γε (αἱ τρὲ ἐσυμβερηκοσ αὐ 

ποίρ γί τῷ ὀοιζομδῥῳ ἡ ἥ διαιζο ρα. ὁ σὲ μίας 5) διαφοραὶ ὟΝ 

κατοὶ συ μβέριρκον ὑπορλοντ Γλ καθοῤτσέρ ἐ: ὁ ηὐ γεν, ἠλένδε 

χ) τώ δεοιζφοροὶμ ὑπώ ρχάν τινὶ ̓  μή  ὑπαρ χάν. ἐπι 

εἰ ᾿ καπτηγορθ το ἤνσ: ἡδροιφορεῖ ἢ ηὸ εἰ δοσ᾽͵ ἡ ̓ χκάπχω- 

ϑγν γῆ εἰσουν  ὐϊε δὺ εἶν υὐριομκένδ εὐ δὲν δ Ῥείρημ Γ ἐνδέλίῦ 

΄ κί ΚΟ ΤῊ σῷ θεῖ ἀθυψ: ἐπε; δ οὁ [(ὐ ἐ ἐπι: σλᾶςον "πον των λέ 

γῇ). Πάλιν εἰ κουτη γορθταε δ! Γίνος ἢ νοῶ οὐ ΣΡ Ὁ 

κου ποὶ τή σ᾽ δυοεφορεῖς, οἰ λεὶ καϑῶν καὶ ὦ δαφορα ηὸ ἤνοσ δὸ- 

"Εἰ ες κατα τ φεῖ ϑυυφιοἷυν ηὸ ἴωον κατος τῷ ̓  τῶ βοθσικρὶ 

“Ἢ αὗγων “σεζων ζώων ἐκ οὐὐτῇς "τῆν δγοιζβο ράςντῆς κατο ἸΣ 

εἴδους λέγομθιμησ᾽ε 7» καϑένεάφην τ' Ὑ δα φαῖν ηὑ ζῳον κα 

Τα  ρυϑΉσίη, Ὡρ δὲ ̓ ζώει, τῷ ἐδυσ ἂν ἰκαἼηλϑροι ἐηουαλνν 

Ἀμθν αν Ίου ἐσους καηλορόντοο: ἔτι δγαφοφο πὸ -- 

σία μὴ εἴδῳ ἢ εἰ απο μος ἐστέ. Εν ἐώα «κασον ΝΣ Ὴ ζώ-- 
φν, εἡ εἰδόσιν ἢ Ἶ ἄπτομο Οἱ μιοίορσ᾽ δὲ σύκεπτέον κοὺ εἰ 

»τῦ εἶδος ἐιῆδύγρκάτω τὶ Ἢ ΠΕ δγαφοῦ θ΄ καΊηΐορει 7.οἰδιί. 

ΣΝ διά πετδε ἐσὶ “πλόον αὶ γχειφο ρεὶ 3 εἰσιν λίεε). τε 

συμξήσῷ! πίω δγοζο εἶδος εἰνου εἶσερ κα η ρεϊταί τι σὺ. 

αῆττ εἰν εἰ ὰ ἡκα͵ηρ6 7 δυδε, δῆλ στ δγαφο ρα μδτ χ: 



Παείλιν εἰ μὴ πρότερον ἡ ἱδγαφορεὶ τῦ σοισυ τ δὺ Ὁ γένοισ 
ὕσερον. το δὲ ἐἰδοισπρὸ τέρομ πίω δγαφο ραν δι, εἰναι. σίςο- 

“ΤΕῈν δὲκαὶ εἰ ἑτέρου γένοιο αὶ ἐηθέϊσοι δγαιφῦο ρο: μὴ πιρίέλομέ 

νου μὴ δὲ σεριέλοντος: οὐ ̓ κανὉ κα ἡ Οὐ ΤΉ δας ρ δύο 26" 

νων εἶν συ, μὴ πσέρίε λό ντῶν ἄλληλα εἰ δὲ μή, συμβύσετοοι "(οἷς 

εἶδοσ' ηὸ οὐὐηδ, ἐν διίο γυυεσίν εἶναι μὲ πέρι ΠῚ ἀλλιλιοί: 

ἐφ ᾳ Υν ἐἰιες πε δὲ σιζθο ρων ηὐ οἰκεῖον γλδοσ' ἰιαϑο-’ 

πέρ τὸ πέζον καὶ τὸ δύπτου!, ηδΐώον στύυεσπι θα ᾳ ὡοτυεῖ ἘΠ 

99.) καὶ δγαφορο, οἷν ΟΝ γνῶ ὑκοίχερὸν. δῆλον ὀμυ ἐπρηδεῖσον, 

ἐγδιωσὲ γλυεσίν οὐ περι λουσίνε λλη λοι οὐκ ἰδεώ αηον πίω 

αὐ τίω διαιφοραν δύο γῶν εἶν ον μὴ ταέθιό λόμτων δ λλίρλα 

ἀλλο προφϑυτύορ,μ δέμφω ἐπὸ τον γ ὃν των.ηὸΛ δ σεῖον ζώ 

ον τὸ η πτρνὸν, γϑγύῃ δὴν ου ̓ ππέρεελοντοι οἱ λλΐιια "καρ δῖμιτ 

φοΐρων οὐ, τὸ δύπσον! ἴ διακφοροὺ «ὦντε προρϑύτέον 

ὁγχλμὴ δι τὸ ηὸ αὐηὸντῶν εἴμφω- ταῦ το ἡ } ἀμῷωῳ ὑπὸ ηὸ 
ϑῶδν ὕ21: δῆλον δὲ κοὺ 657: οὐΐε. ἀνοίγίον τίιυ διαῷοραν, “ἃ 
σοί ηὃ οἰ κέϊον ἐπιφῷῳν ηδιύος. ἐπε ἐν δέ χε τοῦ τίω Ἵ 

τίῳ διύο γῶν εἴνα, μον πέρι λόντῶν ἀλλίιλα ̓ ἄλλα ηὃ Ἵ τὰ 

τερον μόνον εἐμάδωι σύμυε"σικβ  ρήν. μοῦ τοῦ τποίνορ Ἰούου: 

κειϑυξτσερ ὸ δῇ πον, τὸ πτηνὸν αὶ ἡ πεζον, σειυτ'σιφέ ἡ πὸ ζῶ 

9}}" Ορᾷν δὲ κσὸ εἰ ηδἷν τινι δγειζο ραν εἰππτοδέεοκεν οὐσί 

ασ'. οὐδοικ » διαφέ ρῳν οὐσίκοὐσίως σοῦ ἔχδῇ δυὸ δΧ 

τῖς τρί πεῖ ῷ κοὺ τι ἐνύδρῳ δια ρῆσι τὸ ζῶον ἐσυτ)μώσιν: 

οἷς ηὐ σεζον καὶ ηὸ ἔνυδρον “που ση μιοΐένον- ἢ ἐπὶ μϑῳ σού-- 

“ῶὼν »οὐπεὐρϑὼ σ ἐπιπιμῶώσίν. οὐ γ9ὲ ἔν χένι. οὐ δὲ πτον σα μοι! 

νᾳηὺ ἔνυδρος, Σ πὸ χε ρσοίξον, αἰ )λεῖ “τοιόν Τί" μνὐ γ}ὲ χοῦ ἐν 

τῷ ξηρῷ ὁμοϊωσίνυόρον, ὁμοίωσσὲ τὸ χορ σοῦδον, κὰν ὑγρῷ 

λϑθσοῖον, ἀλλοῦκ ἐνυάρονὶ ἐσουρεξλλῦ μων ἐάμπποτε σῃ μον 

ἔνχιν! αὶ διάφορα, δῷ λον ὅ“Τι δυμμονρτηκω; ἔσκι. Πάλιν 

εἰηὸ οϑος δγαιζθ. ρεὲν οὐπτοθάοσοκε: πᾶν δῷ παϑεσ μὰ κ- 



λορ πνόμδρον, ὀξίονισι" “τῆς οὐσέειτ ὶ σὲ ὶ γοιὸ ρεῖ, οὗ Τυοῦηον: 

μάᾶλον ΥΥ στῶ ζάν δυκει η  δικζφοραι, οὗ {4 διαφορά (οἷι οὐ -- 

Ὡρλυσ' αἰ λύνοιηου εἰνο! δρόυ τῇ οἱ κεῤασ' ὅγε φο ρᾶς ἃ εἰκοες (5: 
πεζοῦ γὴῷ μνὄγιτο ,οὐΐε. ἔσο ἀνθρώπου: ἰπλῶς πεῖν κα 
ϑϑσριοέγλοι οὗτοι "δέον, οὐδὲν ρύτωμ δϑοιζῷο ρα ἐ ἐκένου. ὥ- 

παντο Σ τοὶ “το!οίῦτοῦ μιό λλον ἀνόμδμαι, ὀξίρασιτῆςο οὐσί-' 

ας. ὡς τε Τίνα γε οιύγέιυ δγαφοφαῖν οἐπέοϊοχεν, ἡ μιουβ τα 

(εν: εὐ σλοο Ὁ οὐχ οὔλλοι οὐ μεϑο, Χο Τρῖ ὁ τοῦς δγαιςβο ρ ἄς: 

Καὶ ὄένος δὰ πρόττί, μι πρόσαλλο τί δαφοραν. οἰσαο δῴ-- 

εἴ χαν » πρόςΤί, γιορ οχὲ δγαιῷο ρα πρός έ : καϑοΐπτερ κρὺ 

τῆς ἐπισή μης: ϑυωρητέκη )} κοῖς πραχτηο Ὅν μχἐκὴ ΜΞ 

ΛΈΤΡη: ἱκασονϑ 2 γυτῶν,πρόντε σή μιοιήνᾳ ϑφωρη χά ὴ ΥΥ ὙΛΙΟΝ 

"οὗ ποιατική ΤΙΝθφ' κοὐ πραιοτηκαν Σ κοπεῖν σὲ ποὺ εἰ μὲ 

πρὸς ϑ πέφυκεν «κασον “δ πρόντι οὐσάτο δ᾽ οἷ σἐ δ ὁ ὁρφζομε - 

ἦθξι δνίοις μϑὼ 5 προρῦ πέφυχερίκασον τῶν πρός Τί μόνον 

"1: ρί αλο: πρὸς ἐλλϑ δουσὲν.ἐν οι οὐδε κοὺπροι ἀγλοιοῖ ἂν Τί! 

δλ{4 πρὸ ηὸ ἰδιᾷν μόνον: ὧν ᾿ σὲ σελεγγίση, κὸν αῤύσκογάπίσ, 

ὠλλλμωσ ἀτισὡρίσνιεης αὐ σελείίδαλρρνο ρος "δ υρύ 

ψν ὁ μάρτηκιν: οὐ ))ὲ προρηουο πέφυκεν. ὑρος δὲ ἡοα πρὸ 

--- ̓πέφυ κὶν ἐφ᾽ ὃ ἣν χρήσουεντ δφρόνι μονὴ Φρόνιμος νὰ ἡ ἴω 

θὲ ἕκουσον οἰκείαν ἐππεστήμο: ἔτι ὁ μὰ που πρώτου εἰ“πί 

εἶτ κέν δτωμυ λον προσ πλείω Λεγϑμϑρου οἷορμ πίω Φρό- 

ϑνσὴν ἀριτίω ἀνϑρώππτον ἢ ἐψυ χϑτοιὰ μὲ “75) Λογεϑηκον: "πρῶ 

ηοῦ » 77.) Αλγεϑέκον αρύτῆ, ἢ Φρδμευσίσικα,τοῦ Ὁ ΠΩ ΘᾺ 

ἡ ψνχὶ δι ἄντε Φρονεν Λέγετον. σι εἰ μὴ δοκτήκον ὅξην 

οὔ ἐἰρητοοινὸ οἷθισμένον ποίϑος ἡ καὶ δγοιϑεσίς ἢ } ἡτίοῦν ἄλλο 

ἡ μορΊηκε. “σοι Ὁ διαϑεσιονοὺ “σον “ποόϑες ἐν ἐκείνῳ 

Φυκε γένέϑαι, 5 ὅξ: δγοίϑεσίε ἢ “ποίϑυτ' καϑοίεσερίδι ἐ ἐπίςή μὴ 
ἕν ψυχν εγοίϑεσίς ὅσοι ιν χῆς: ἐν οσεδσὲ δύοαμν τοίν᾽ σὶν ὄγησις 

γγο! δ γοῖς" οἷον, ὅσο] [λέ σὲν σχλ πιοι γὴν οὐδιμ!αριίος αὐαθήσε- 



ὠφυμοὦ ἡ οὐτδοίοι, ἰσότης ἔνειν"Τέωμ λογεσμιιδν νμοῖς αὶ εἰλγροίων: 
δεοίσιισίσ συμφύτων μῥών μεέτοξ βίασ. οὔτε ἡ» ῦ ὕπνος ψ- 

ππέρχᾳ Τὴ ἢ αὐοθησένεδῴ δἄπερ εἐδιωα μία αὐάθήσεώ; ὅξν- 
ὁμοίως ΠΑ ΗΝ εὑπορία εὐ ποῖ ρχέ γος ὀψονΤέοις λογοσμκοῖ 0» 

οὐ δῷ ἀλη σῶν μἷσσυμφυ γιό μέρεσιν οἐ Λγήσε! Ὁ)» τρῦ ῥἀήυ 

χαιετσερ οἱ Λεμ δῶν οὐ ηεῖς ποῦ ρἔσϑμ: “το!οὔηος δὲ νὴ ὁ “τῆς ΠῚ 

εἰς ὀρισμέ ̓θ περ συ μρμβία, θερμῶν ὁ ἐυχεύν ὅξην-οἰνοί είς 
υἰγεοάνφν τοὶ ϑῳ μά κοὺ ψυχεα ἊΝ ἑκούσου συ μαρία, ὧν ἐ.- 

κένοις ὑπορχῳ ὧν 71: συ μέ ίαι-ὥντε ᾿ ὑγεία ὐπαπέρχοιὸρ 

οὐ τοῖο. τι ηὗσσοι ἰούμϑιμον εἰσ' ηὸ πο ϊατέκον: 1 δνοίσαρε αν 

συ μθαανᾳ τ ϑένον τοῖς οὑτωσ'ἐριζομϑροι σιοῦ δ ὸ ὅ3ην οὐ ἌΓΡ 

εἴνὸν ἡ "ἢ δυο σοισίς συμφύτων μα ρῶν, ελλα ποιυτεον εὐ ΔΙ 

δογοσ, οὐδῷ ἀδο!οεμίος τῆσ αὐϑήσεων ὁ ὕπνοσ' εὐλλεῦπσοιατι 

κὸν ϑύτερον ϑηΤῷ ου ἤτοι! Ὁ ̓ δεεὶ, τέῳ οἰδυγγ αι μίαν ἐππνδδο 

μϑρ ἢ δδος ηὸν ὕτανον αξελιιυεεντουί μδρ, ὃ (μοι ως δε οὺ τῆσ οζ τὸ 

ρίασσίξφινου πὸ] [τεὸν εἰν οἱ ̓ " τῶν ἐναντίοον ἰσότης ἤτο- 

πλσμεήν ὃ τοον Ὑ ὑπ μφότερα Ἀογίζομδ 9] Ω καὶ μὴν ὁμοίως, 

ἄνσριντος ᾧφιάνητοία κρϑῈ Τύρον γένέίϑο, οἰπτορούμϑῳ ὁ ὀσσῦτί- 

χι ἣν προξωμϑῳ: ἔτ κατοῦ γουσ᾽ χρόγουσ ππέγτοις ἐπ:-- 

σϑιοπεῖν, ἔπου , δύ αι φωμέι, οὐόν εἰ ηὁ οὐθάν αὐτὸν οὐοίσοιστο ζῴον 

ἀφθούρηον νι εἴνα:. κω δνυ ἀφθουρτον ζείον, νυν ἀϑοώνα σον 

ἐσθ. ἢ ἐπὶ μϑῳ πούρυ. οὐ ̓ συμιιοΐνᾳ. οὐ μῶϊβο Δὸν ΥΡ ηὃ 

νὰν οζφθευρτου εἰνου!:ἢ ΣΡ ὃ ο 7 οὐκ ἐφφθευρ τῶν "1 σὺ μαίνφ: 

ἢ ὅγε οὐδιυνακηὸν Φθαρίνου γῦν. ἢ οχὲ τοιοῦτον δ: γῶν, οἱ ἴοι 

μηδέποτε φθαυρϑν ον εὐ ΤΩΝ δ) λέγφμδῳ 6772 ἀφθαρπος 

νῶν ὅδε ζώων, οὐ τοῦτο λέίγομδρμο ογνιζ “τοιοὔστον ὅδε, 
οὐὐήδεον μηδϑέηρτεφθ Ῥῆνον ὐγ)τῷ ἀϑοιναίγῳ τὸ αιὐνὸήν ὡν τε 

συμβαόνφνεῦ αὐ γὸ ὐϑοίματν οἰ": “αὐ αν, δυσυμραλνψηὸ μ' τας 

Τὰ ον λό 229. ἀπρδοϑέν, ὑτώρχ νύν ἡ ἐπρότερν ηὐδκαηα Ἰένομα 

μὴ ἐπόρχικον εἴη ταυτὶ δ χη στὴ ὁ ουμμτῷ "ὐπῷ κοιϑυίηγβέ ἐρή 



Σ κέπτέον δὲ (Δ εἰ καϑύτερύνι μιζλλο λέαιτωνηϑόριϑὲν, Ἰ 

ἼΣ ηὸν οὐπποσυϑέντο, λογλ οἱ ον εἰ ἰ ἡδεκουοσίυθε »δυί οε μι Ἰ2᾽δσνυ 

οὐ πτὸν ἐμ ΤΈΚΗ: ᾿δύκαμος δ) μοῖγον προσμφυίμϑιρον ηδ σον σὲ οἱ, 

νέῶμοῖε λιμαυμδι ον. ὦντι οὐκ ἀρεῖ, ἡδυκασοσίων, λιώσιμισ' 

γγισον δοανέ μη ΤΡ 5: "ἡ δ, δύκαμο εἶν δ μαάλισο ο προσμερού 

μένοφ ηδ ἶσον δϑεενέι ἔπι. εἰ ἜΜ ἐπράψμμει δέ χε (μον 

γὐδε κατα ηὸν λύγϑι οἰηρδυϑέν Μή ἡ δέ χί.)." “ἡ εἰνοί παλιν: "δ μὲ “μά 

1 ον Αὐγϑνς εἰπποδιοϑὲν λέχιβ ἡπράϊμα ΜῊ δέ δ αλιφό τό 

ραδέχιϑα ἐμυδέτερον, ἐπ δὰ τῶν ον 581 γὐ καπρὶ οὖν λὺ 

)6}9 οἰτρδοϑὲν τῷ πραΐματι: ἔτι δε χῖ μ ἀμφότεροι νὴ 

μιούμον: μη Σἀμμαδὲ πίω ἐπή δυσὶν ἀμφότερα λαιμόν οἱ ον εἰ 

ὡ ἔρως ἐπιθυμία σιυυ σίους ὕβηνε δ μάλλον δῶν, οὐὐμαν ς 

»χόθυ μέ ἼΗς συγασίασιὦντι οὐχόνμιο οὐμφότέρει ηὦ μιούίγον ἐξ 

πεδὰ χα το ἴδῳ ΔΙ, ἔσσεο τωνηὸν ἦν, ἐτι εἰ δύο αίινων προ 

σιϑέν των καϑοῦ τὸ πράϊμμα μοῦνον “ιἐγετοιενηὸ δὲ ἔκευτος, τὸν λό 

γον, ἡ ἢν Λέγεται οἷον εἰ ηὃ “ὕρ δὲ: σώμα ηὸ λέ πτὸ μορἐσυι-- 

ον: πῦρ Ἵν ̓δμούον Ἰφλόξ 3: “Τῶ Φωτὸς: ̓σῷ μαιδὲ ηὸ Αὐππὸ 
μερέσονηον, ἥ “ἴον ἐΦλοξ “7) (οὐ δς ἐλειθκ μιφότερα μμούλον 

τῷ! αὐ τρί ποέρχῳν. ἐσερ ταν τοὶ ἼΣ Πεῖλιν εἰ ὔ μ. Ἐπὴν 

οὐμιφφοτέροι: ὑπο ρχά γι προτεθῶσιογϑδὲ τέρον μιν ἘΠῊΝ 

φοτέρο!ο, ἀλλά τῷ ὁ τῳ ῳμιοζλλον: ἔπ ἐάν πρὸς δύο τὸν 

ὁρισμὸν εἰπποάὰ καϑύκοῤτερομ: δίον ηὃ ἰκαλόν, νὸ δῦ ψεώσ ἢ Ἧ 

"ὁ δ) κοης δεν: "ρὸ ηὸ ὃν, ηὃ διωυεεηὸν παροθέν ἢ "πο μστι' ἐμός 

Υν τουνηὺ καλόν τί "ον οὐ ἰμαλόν ὅβτν ὁμοίῳ; ἣ δι ῦν “τε μ ) ἐκ 

δγ- ηὸ Ὁ φυοξκοῆς ἡδὺν «τον ὃν τῷ κο λῷ στῶ: ὥςτοὺ Μὴ ̓ ἡδω 

σδγαπκοῦσ,, ταυηὸν τῷ οὐκαλῷ: "γἷς δ οὐὐγοῖς, Ὕ σοὶ εἰντεκείμε 

"δ πε ἀνίκητον δὲ τῷ! μϑῳὼ καλῷ, τὸ ἘΠ ΗΝ σῷ 5 ὃ σΥ ος 

κοῖς ἡλέϊ, ηὐ οὐχή δου δεφιεοῆσ. δή λον 2.) ὁτὲ ἀο ηδ οὐχὺ 

δὺ διάκοισ τῷ οὐκαλφ' εἰ θυ τί ἤν δδήκω; υϑὼ ἢ σὺ ἄ, 

ἰκοῖῆς δὲ μή, καὶ λὸν Τὰ καὶ οὐΐκου, κὸν ἔσο» ὑμοίωρσ δὲ Δεί ξ2-- 



μενηνὰ διότι ταυηὸν ὅν τενρὰ οὐκὸν ὅξιν. ἕσέκα δ  ανῶν 

»ρῦς Υ̓ΝΝ δγαφο ροῦν, οὐ δὴν ἁ ἀνλλων εἰπέ μτῶν τῶν ἐν "701 ο60| 6: 

μοῖς οἰπσοσυδομϑῥων “όγφισ δῤ τί, ὟΝ ὀνομιοίχων “πο οί το, 

σκοπεῖν εἰ τι δγειφωνθ: ἐκαν δῷ πρόρχεηὸ ἐριζόρϑρον Π 

ϑδυγδὴ κατοὶ ηὐ γένοο, σικο΄ πεῖν εἰ μὴ ὀρητοῦ ἐν τῷ ὁθισμῷ, 

προσὺ “ἌςγετοαὶΝ δυὰ δὲ ἢ ἡἰατοὶ ηὸ εἰγοσιοὶ ον εἰ τίω ἐπιρή μέωυ ὦ ω 

Οἤ σοί υ“πόλιυνην ἀμετούπειθον"" ἐ χίω υ Θούλησίνδροξεν ἀλὺ 

"χγὸν- "πωμηὸς ὴ 7 πρόντι ἡ "Ἢ οὐσίαι πρυσίτερον. εἐἐπε;δῷ τοῖν ηὸν 

ἦν ἑκάφω, πρόςτι ηὸ εἰναι, ὅπερ ηὸ πρόσ τοτοῶσ  χάν. ἐδ4 

ΗΝ τίῳ ἐπεσή μύρυεἰ πεῖν ὑπόληνην ἐπήρου: ΠΥ τἰὰ ὄχ 

ἈΧῸυ δροβιν εἐγδοθῦ μοί τὰ δὲν εἰ φίιῦ γα μμμα θείων 

υὐοίσουτο ὀπεσή μίω γα μι μοί πων: «ἔδει Ὁ" " πρὸς ὃ δου ηδιλᾷ 

)έτο, ὴ πρὸ ὁσπῦ τί λέ!) ἐνῷ σδ)0 θισμῷ οὐσισο δΎ σὰ ϑ3". 

Η͂ ἐένοσ' ̓πρόοτηεῖρυ μένον, μι πρὸς γὸ τέλον εἐηρδέδύ). "τέλος 

διόν αὶ ὑκοέσω, ηὦ κέλτιρον ἢ τ χοΐρην Τάλια. εφητέον δὰ η «ἐλ 

Τισον ἡ ἔδει: οἱ ον πίω ἐπιθυμίαν, δ᾽ χι 'δῴος, οἰ λλῇ δονῆς: 

τού τησ' ἐΣΣ χέριν Δ κὶ ἐδλὺ αἱ ρύμεϑαι. Σ κο τεὴν σὲ (ἃ εἰ ε 
νεσίσ 81 π πρόσὺ ̓ἰποδέσωκεν κἢ ἐμέρτφα: οὐδὲν Ὁ τῶν ΤοίΣ 

ἼΙ τίζλοι: μάλλον ΥΣ, ηὸ ἐγηφγημκένον “οἷ γε μεσϑς, τέλος: 

ἡ ηὐ θνεῦαν (Δὲ ἐνφγένν; ἢ οὐκ ἐπσὶ “ποίν των ἐληϑέσ ηὸ ῬΙοῦ Ὅν: 

φαδον » οἱ νπλέῖεοι, ἡ δεϑα μῶλον Θούλοντροε " τσεαποοῦ ὦ" 

ἐδύμανοι: ὥςτε ἢ ἐνῷγέιν, τύλοσ δρ μον γροῖ “7 2) ἐνηφ- 

γηκέρ᾽ . Ποίλιν ἐπένιων, εἰ μῇ , διώρικε 7 γρσοῦ, ἢ » 12 γρ]ό, ἢ 

ποῦ, Ἧ ; κοϊαὰ ταν οἴμοες διαφοραὶ Τρ δ Φιλόχεμος, δ "ποῦ νὴ 

ο τόσ ὀρεχόμενοσ τίμς. πεῖν τίσ » ὀρεγούτιμοῖς: ὠτιῦκ 

οἰόχίη Φιλύσεμον εἰπί νηὸν ὀρεγόμενον Τα μῆς αὖ προιϑυτίον 

1«: εἰρημϑῇ'. διαφο ρα: ὁ μοὶ κι λλοχμήμιαηοσ, ὃ Ἰόσων δρεῖδ 

μϑιρος χχημματ' Ν᾽ ἀκρατής, ὁ σέοι ἐπρίας ἐϑονάνο δ ὁ ἩΜΕλοὐοσε 

Ἰνκενς ὦ ἡδονῆς κ ρα]ό μὴ κἐκρατής λέπῆ, αὐ ὑηόχιμ ἢ πολιν 

ὡν ῥοίζοιῆ τίρ νύχϊα, σκῇ τβρὴ ἣὸν σείσας, κι γησὲν γῆτ' 5 ηὃ νέ- 



Φοσ᾽, πύκνωσιν οὐδῷ οοἢ ηὁπνδνμο, κι ἰνηδὲν εἰέ ρισεπροιϑεϊέ 

οὗ ΥΥ νσύσου (Δ’ποίου" ωΝ κοῖς ὑπούτινοτιδ μοὶ [ως δὲ ναὶ 

ἐπὶ ἔν ἄλλων ,» οὔγων «εἐπτολείσπων » δγαφφοραν ἡ ἣν 

τινονῦ ὁ ΧΕ γὸ τὸ ἣν Εἰ οδιῷ δοζαὶ πρὸν ηὸ ἐνδεθῦ) ἐπεχάρειν: ΠἾ 

Ῥὸ ὁ “πῶ σου γῆς κίνηθεί σης, δ δ γρσησοῦν σεϊσμος ζὰνε μοί 

ως δου διέ ῥοτ δ πσώσονΐ: ̓οὐδὺ 'πυσουυύίι ἐνηϑένιτος, πενδῦμμαι: 

ἔπ ἐπὶ ᾿ ΡΝ ὁ ρίξεωμμὰ μὲ πρό» ἰι 4 τοῖν ηὃ φιώνο μενον δι ἐφῦ 

σὼν ἄλλων αὐ μοὶ ον ὅ 2  ἡβούλησίς, ἐρεξες οὐ γρέθοι ἡ δὶς 

ἔπιθυ μία ἐὀρίξις ἐδύοσ, ἀλλα μὲ Φιμνομδῥου εὐπεβοι! κα δέοσ: 

“πολλείκ σα Ὁ λευνϑούν 4 Ῥυςὀριγομλῴοισ, “.γὲ ἀτοίϑον δ ήδυ 

σὰν. ὡντοῦκ εἰναι εαῖον οἰγεεθορὴ ἐδ εἰνου,, οἰ λλεῖ Φουνόμε τ 

γον μμόμονγ' ἔδει οὶ οὕτως μοὺ τίω οὐσπτὸ συ σὲν το μἐστιάϑοφιαν: ὃ δι 

εἰποῦν εὐ ἐρυμδῥον, ἐπὶ τοὶ εἰδῳ οὐξεστίουν ηὸν χιϑέ μενον ἰδέ- 

αρεἶνο: οὐδῷ ὅξην ἰδέα οὐνορδῴΐου οὐδενὸς: ὑ δας πρὸς 

πὸ εἶσδος δδγ ΕἸ λέγεϑα, οἷ ον ουὐ “τος δηϑυ μίος, ουὐτρησέος ποὺς 

οὐὐ ποθού λησίσ', οὐὐ προ ριϑῶν: οὐΐε φυνι ὁμυ φοανομδου ἐἰτ' 

γαϑου,, οὐὐτοικοὺ λησίσιοὐδὲ Φομνομϑμουἡδεοσ, οὐὐ πγσε"πΊ- 
θυ μία οὐκ ὅξιν θιω φαινομλῥου υἰγοεϑόυ, οὐδὲ αὐνομδμον 

| ἧδώος: ἄγοσπον ΔΥ εὐ εἶναι αὐ γος αυνόμϑμον. οἰγοθὸν, Τἐἰδιὰν 

ἔπ ἐάν μδῳ β βούξεωσδὸ ὁρισμος, σίκοπετι ἐ ἐπ που εὐξρῦβδιι 

ἐαν σὲ ἐλονηοσ, ἐπὶ Ἰῆς ἵξι τοῦ μοι ως δὲ μοὺς ἐπὶ Δ αἤων 
ΤΑΣ “τοιούτων. οἷον εἰ ηο ἡδιὼ δ'πέρ ὠφέ Αἰμοννκαῦ δ ̓ ἐδόμϑροσ 

ὠφελούμδμος: ̓ὦ αϑυ ουδὲ εἰπεῖν ἐνηοῖ σ᾽ “γοούηο!σ' ὁρμσμιοῖς, 
Ἰρόππον τινοὶ "λείοο νος συμιβοιέν 4 ηὸν δριζόμϑρον ὁ ρίζεῶν. 
χὰ τίῳ ἐπιστήμων ὁρεζοόμδμοσ, όπτον πνε (Δ πίω ἄϊοιαν 

ὑορίζῷ. ὁμοίωσ δὲ φιοὸ ἐπισῆμομ Δαγδ οἰγέ"πισί μον. νὴ τὸ ἐπτέσοι 

ὅδε δι ηὃ αἰνοεῖν 2} πρωτεδάλυ γένο μένῃ ἐῬοτρρ' τὸν ὦ ποὺς 
χοὶ λοι “αἱ δᾷλακ εἦνονϊ.σἰκοπτίον ὀιυἐ-πὶ τατὲν τῶν η Ῥιέτων 

μάτισγα φωνῇ, σοί λείοις χώμένον Τὴ: ἐκ Α! ἐγανπίων, δι Τῷ 

συσυίγων! ἔπ ἐπὶ προς Τέσικοτς εἰ τῷ δ η γὲν ῥ ἐγρσίδο-- 



Τρ, Φοσπρος ἐκεῖ ν67; οὐ δὴ δὸ τοῦι. οἱ ΟΥ̓ Εἰ ἡ ̓δηρλοψες πρὶ πὰ 

ὑπανηπτον, ὑπὲρ ὑπτόληλψις πρός τεύπο απὸ: νὴ εἰηδτρλ 

λαπλάσίον πρόν ηὃ τρλλοςη μόρον, Ὁ πὶ γρλλακπρλιασέον πρὸς 

Ῥ τὸ πολλορη μύθιον' Εἰ ΘΙ τ ἡ ζῶν οἰσίσο δῦ σὰ τοῦ! υδϑλον ὅτρ ἡ Ἵ 

μεύρταταφΟρᾷρ δὲ οἰ 1ξ ἐνπεκάρϑμουὸ ἀνεκείμδρος λό 

τ Ἰφήμίσεοσὸ αἰνπεκείμθιμοσ τ! 1 δι"σλοισέου: με} δ 

πλάσίον γ ἐν 'σῳ ὑπερέχον. "μέσυ τὸν ἴσῳ ὑτσύρι λόμενον. 

οὖσ! ἢ ἐναντίων σϑδ ουυυ τως: “0 » ἀγαν τίοσΤῇ ὄγεεντέ ου λό 

γοσ σι, κατα μἰαν τινα ἢ ἐγαγτίων συ μπαλοκήν'οἷ ὃ εἰ ῷῳ 

Φέλλι μον αὶ ηὃ ποιμτεκον οἰτοο θοῦ, « λαββῥὸν ηὸ πο! τένοον χα 

κβιηο α φϑοιρτικὸν εἰγιθῦ. τερον δε Τέτων δραβιοζομὲ σναν 

Τίον εἰν ο τῷ γἐξὠρ χῆς ἐνϑέν τι. εἰ δι μυδέτερομξ ἐγαντήον τῷ 

ἐξεώρ χῖο φηϑέντι, δάλονυτι οὐδέτερος δ ἐ ἐἰν ΑΝ ὦ υϑξέρον αὐτὸ 

δοϑέμτων τῶ ἐναντίου Ἀδγ9:: ὠςοῦ δῷ ἐξούρχησ οἰπτο σὸ εἰσ' 

ὀρθῶς οἰπτοσύστοον ἐπεξ δέμια, ββἐγαντίων φερήσελθοι 

τίρυ Λέγοντού οἷον Ἵ δὐισύ την, Ξέρησί: ἰσύτπηο: δοκείεὶ Εἰμοιό: 
ἄνισοι δ) τοὶ γἷ ἴσοι Λέετο, δῷ Λον ὁ ΟΊ τὸ μδῳ κατοὶ σέρησίν δε 

ϑεδρονὲ ὀγαντί οΥ ολναΠκσόον ὁράζε ον διουϑατέρου δὲ λοι : 

τὸρ, οὐκέτι δΥ ρα “72 Ἰκοε τοὶ σέρισὶν Δελομβμου. συμβοώόνοι δὰ 

ἑκαύτερον δξκατέρου γνωοίζειϑαν. ἐπεσχεπτέον ὁ ὅμυ ἔνπτοῖ, : 

ἐμαντέοις τίω γεουὺ τέω οἱ μι τίεεν. Οὐον θγις ἐοίσοιηο τίιυἰσὺ 

πηιτοῤείνοι τὸ ἐναμτέον αἰνισόττη τὴ: δγο νῷ “τοῦ κοι τοὶ σέρε- 

σὶν λεγόρμϑῦ ἐρήζεταε: ἔπ ηὖν οὕπω: ὁρεζόμϑιρον, δυο Πιοῦ 

ΟΡ αὐ τῷ τῷ δϑιζομδῥωχιβῶβ. δῆλον δὲ Ἰξγοίαν μεἹαλεφϑῆι 

ΔΙ ὀνόματος Αὐγϑς" ἐπε ἜΣ ὁῤισὐΤηταύσδεν διαζεᾳ 

εἰπεῖν ὴ σέρησίν ἰσύττηῖος, ἔσου ἡ ἢ ἰσότης κὶ ηὁ ἐψγαντέον σερήσει 

ἰσοίωτοτ. ὠϊαῦτῷα ἄν ὀηκέχαμδιῥος: ἂν λώδε τον ἥδ ἐναντί 

ων καλα Ξέρισίν λέγή!. εὐ δοθῃ ὅλοτος ὀμμοὶ ὕδιορ ἀτοιϑ' δε 

νοέν τέον παίῳ δι δήλλοτικαις εδέναντίον εἰγοθῷ ἔσο, ̓  Ν ὅτι 

ὙΗΤῚ λό 9 ἀγρδοτίος, ὥς χε ποίλιν ουυ τῷ Τῷ ἢ ὁρεζο- 



μϑιύῳ σὺ μιεοιίνᾳ χεβ λον" ̓ἐνυπσορ 4 Ὁ ἐν τα! 1 κα αὐ 
Ἴ3ρι, ἀλριθον. ὠρῖϑ ἀρθόν ὅ51Ὁ τῷ κάϊεῷ, ἐγαν τέον: Ὥ ὅκα 

κὸν ὅτωι Δικφέρᾳ 1 ̓ Ωὰ τῷ. αιθῷ ἐναντίον, ἀρθῶ ἄλρθον ἊΝ 

ὄνον τέον τῳ] οἰγρθδ ὄνον νχέῳ: δῷ λον ὀιλ Τα οὐῦ τῷ κύρη 

χοῦ: ἔτι εἶτ χα τοῦ σέρησίν Λελόρδρον οἰσποόνύους, εὐ μὲ 

πρέσδωχεν 5 ἐσ: φέρησίσ, οἱ ον Ἰςς ςξοωςὴ 72: ὄνων γί δ." ἡ δ οἷν 

ἐξέ σέρησίσι “πρὸ ε μὲ ἂν ἐν ᾧ πέφυκε γένειϑορπροσέθωνον ἡ ἠ πὶ 

πλώσ, ἐὰν ᾧῷ πρώτῷ πέφυκε γήνεσθον: οἱ δ᾽ τίω ὁ ἀγνοιοῖν εἰ 
πῶν σέρησέν, μοῦ ὑπερ μος Ξέρησίν εἰπέν ἢ μὴ προσίθηκεν Ὡ 

(ὑ ἡ σέφυκεγίνεθαν" ) προιθείο, μὴ ἐν ᾧ ἡ πρώτῳ οἰπσέεϊα κε,» 
οἷον δ'χεοῦκ ἐντῷ λοήσηκῷ, οὐ λλὲν εὐν ᾧ ἢ ψυχῆ, ̓ ἐὰν δ ὅγε 

οι Τάτων μὴ ποιήσῃ, ῃ μαιρ ΤΉ Κα: ὁ μιοὶ [ων δὲ ὴ εἰ τίω Ἰνῷλό 

ΤΊ Τοῦ μὴ ἐὄψεως φέρησίν ὧν αὐβθδλναθα εἰσπέ: διέ δ) ηὸν και λῶς 
εἰποῦν δὸν τοληὸ τέ σΣε,νὴ τίνοσ 9Έν κἡ φέρησὶς οὐπσο σοῦ νουῤ Ἡιῖα 

τί ἡβητὸ ἐσέρημδρον. ὁρᾷν δϑαρὼ εἰ μὰ κογομδρα κουπὸὶ 
σέρησίν, σερήσε! αἱθί σοιγονοἱ ο ποἷ ἐπὶ τίσ εἰνοίασ' δόξφεν ν 
νῶν ̓ρχὴρ ὁ μ 5770] [οὐΐ]ν αμουρ"πίαι, τοῖσι μη ἱκα͵απόφασὶν σιὼ 

ἐἰϊνοιαν Λέγϑυσι. ηἢ ὃ μὴ ἐ λον ἐπισήμην οὐδοκεὶ αἀποᾶμ, 

εἰ λλοὶ μιδλλον Ἰὸγηπσοόϊη μϑιρὸον “δ ἔστε τῷ ἐκευχοδτετο “ποθ 

δέαφειμδρ. εἰ ϑοξῖν" ὠρὴς κού τοὶ σέρησὶν ἐπέρα μας κὶ ἀζο!α λέ 

Δέτοῦρν. ἔτι εἰ δηῖ ὁμοίων Ἰοὺ ὁ ὀνό μοι ηοσ' πτῷ σῴων οἱὲ ὀμοσίοὶὲ 

2 λό γῦυ “ππύσεὶς ἐφεαιριμόουσιν.οἷ δ εἰ [ὠφέ ΔΉμον η “ΤΌΙῳ 

7, κῦμ υὑἱζείας, ὠφελίμως ηὸ πο! ΗΠ πες ὑ εκ. Δ ὠφειλέκοσ, 

ηὃ πεποίνκος ὑϊθίαν.. Σίιοπεῖν δὲ κοὺ ἐπσὶ πίω ἰδέριν εἰ ἐ 

Φευρ μό σε. έλθεῖσ' ὁροσ'ὲ παδνίων Δ» ου ̓συμξοῤμά4. οἱ ον Οὐσ' 

Π λεύτων δοίζετοενὸ θνηηὸν προσοίπτῶν ὀγοῖς ὟΝ ζώων ὁ δθ4-: 
σμμοἹ ἡ ̓ » ἰδέω, οὐκ ὅσσοι ϑνι ΤΉ οἱ ον οὐὐηοξενθρωπτς: ὠντεύκ 

ἐφευρ μόσει ὃ αόγϑο ὑπ ὶ τίω ἰδέαννεὐτσλώς, αὐ σπρόσίι ἀτωι 

ηὸ προ ατόνον ἡ ᾿ πρεθη τέκον οοἰνοζεηδγοι φωνεῖν ἐπὶ τῆς ἰδέας 

ηὸν ὅρον ερὐσοθέϊς Ὁ ποῖ; αἸκίνη 9} δοίκ οὐσὲν οὐ ἰδῴρερις λέ 



γύσίν ἰδέαν εἶναι νπρὸσ δὲ γος δι οἱ π|ὅ] Λόγοι λεύσι 

Μοὶ» ἔτι εἰ 3 καϑῦ μωνυμέαν Λέγομδρων: ἕνα λολϑν κοι 

γον οὐανέν των. ἀτύσοκε: συυμώνυ μαι, ), ὡν ΕἸ δ κατος ηἂν 

γομα, Λόγος: «ρτδυδενος ἢ: ΤῊ ὑτρ Ῥύνομα ὃ  αἰηρδοθεὶς ὃ Οϑος: Ἐξ 

“πε)δᾷ ἡμοίων ἐπ “πῶν τὸ ὁμώνυμον ἰφα ρμότᾳ «πίσσονθεῦ, 

75 νὴ τ ὦ δϑονυσίου Τῆς φωΐξο'ῦ ὁ ρϑσ' εἴ πέρ, κίνησὲς πιΐ βος- 

τυ 7 σύμφυι πολι λυϑούσοκοὐσὲν δ μαλλὶ ἴδ ἐ ἐζώοιε, 

ὶ τ᾿ ΕἼ ̓ ὑπόρχροὶ Ἴ λζων ὅκα ὃν ἄσος δουκέ λέῃ 9 “ἐλλἔέχέ 

ρα τ ὁ ζώοις, ἑτέρα) τ Φυϑὶ ὁ ὑποίρχφ ἐνδέχ) ὦ ἐν κα 
πο προαρεσῇ, ΤῊΝ οἰγρ δον οι τ ὃ ὁ βοοος στιυωνύμ νἡ καιϑ' ἕρ 

εἶσὸς πρίσ' τ δ ωῆς λεγειμερ ἐν )κωλυφοι σευυορωντατ ὁ 0 - 

μωνυμίων δι ϑωτέρυογλ ̓μ) ὁ ὁρίσμον εἰχρδᾷν “λαθέν μὲ 

Ἰδὴ αἰγάκοιν ἀμῶθοι τι λότλ οἰηρδόντο: αὐ ὕσὲν ἡ “ῆον εἰ ὀηρ τέρω 

σου “τε 1510 ἢ μερὶ οΎΆης, ᾿ ἔπε: δνια λανϑοίμ4 5 τ δμμωνα 

μῶν ἐΡΩΠΤΣ μ᾽ ̓ς σερωνύμ᾽ γβη!σέον. ΟΣ. δ ἐφαρμόσει 69. 

τέρου ὑροσ' ἐπὶ ϑτερον τε σδὺξ Τχόθίϑοι κατοὶ Ῥοηον: 

δῷ καὶ ἐπὶ ταν γὐσ' ο συρυώψυ μον ἔφα ρμό ἤν οὐ τῷ δόζτοκρι 

νομϑιύῳ δεαρρυτίον: Ἐπε; δίἔνιοιξβ αὐπρκρινομῆ, .)ὃ Μ Γσιυμὼ 

νυ ΜΔ ὸ μώνυμδ ον φασίν εἰν ὅταν μὴ 1 ἐφοερμόηίν ἐπ πᾶν ὁ 

εὐηρ δοθεὶς λόγ “0 ὃ σὲ μώνυμὰ σευώνυμν ἐ ἐρὼν ἐπώμῴφω ἐῷαρ 

μιόηϊρ,προόγομολο ἢ, τ τσὲ ἢ) γε] Ἴ5] ἀὰ ἢ ᾿ προσυλλογεσελῦ ΟἿ 

ὁμώνυ ΔΝ ̓ σαυώνυ δ" ὁ ὀηῤ τερον Ὗ ἐνμῶγδ δ ν᾿ συΐλῳ ρέσὶν τ ὥ 

προσριδν το "᾿ὸσυμβησύμϑψον: ν 2 μμὴ 1 Πνορϑες ὁμολογόωξ, 

Φῇῃ τί: ηὦ σέμυώνυ μον ἡμῶνυ Μὸν εἶρα: »δεοῖ ηὦ ἀν! εἰφῬμό ἦν 

(Δ ἐκ“ πούχου γὸνοἐπσοσηϑέντο, λύγων σκοπεῖ, εἰ ὁ γούηου λό 

γὺς ἐφαρμοηϊφοιἐ ἐπὶ πὸ λοι πρίν δᾷλον ὴ ὁ 5γή [ σευυὦγυ μου δῇ 

εἴη τὶ λοιηρὶς Εἰ ; δὲ μιὰ, "σλείυς ἔσον τοι ὁρῥσμιοι Ὃς λοιηρ]ςιδώο 

ὃ» οὗκα τοὶ Ἰζνομα λοίοι ἐφαρμόῆν 2 ἐποοῦ τοὶ ὁ,πὶ πρότε 

φησ εἰηρδοϑεὶς (ὁ ὕ ὑσέρος: Βαλε ὦτι ὁρισοίμδψοο “δῆ 

“πο)λαγῶς 7! λέγομδιῥων νοὶ Τρ ΔΟΓΖ ΜΗ αὶ ἐφουρμοδοντ {7} 

Ώ ἢ 



ππνέντοοῦ τι μ . ὁμώνυμδ μὴ λέροι. "0 ὃ δύνομα μὴ Φυιέη ἐῴαρ 

μότήῆφ ἐ ἐπὶ πάντα ὁπιῤδθλόγ, ῥητέον “ρὸς ηὃν 20} ΜΡ! ὁτὲ 

ΠΑ [ὀνομασία χα, τῇ β πρεραδεσυμϑρν Ἄ πρὸ φετριμέ 

νν, γδμιῆ κἰν εἶν τοῦ γοιοίω τοῦ' Ἐνιαδὰ λεκτέον ὁμοίως ἢ ̓ἽΡλλοῖ, ζ. 

Ἑ εὲμ ) Τ “συ μηπιπλείμϑρων χροὸς οἐγροδοβῇ ὁ ὅρος, σκοπεῖν σφε .-- 

βοιίυτοῦ Τ ̓ϑατέρε ἢ: Ἴ συμισεππλεπμέν λόγὸν, εἰ Ν  λοιηῤς 7 

λοιηρῦ" τ ΤΩ: μὴ, δῆλον ἘΣ ῶὶ δὲ ὅλον 7 ὁ 0 λύ: ἐμή εἰ οὐρίσοιγο 

λα μρμιὴν πυπερααμέύ᾽ θέειν, πίῤ σ΄ ἐ-σισέδιε ἔχονγοσ' τί 

ῥουτο, ὅ τὸ μέσον ΕἾ ΤΡΡΩΝ γο]ς πέρασιν εἶτ τ πεσερασμί 

0 “ρα μεῖς, λό τσ Ἀπέραισ ἐπεπέδιε ἔλον τ πέρατα, 72 

θζος ἢ λοι τὸν δέ ΠΤ Ν Ω μέσον ἐπηπροιϑε τθις πέρασιν 

οὐὐα ἀπετροσ ὅτι μέσον ὅτε πέρευτου ἐλ, βθεῖ δϑέγξημ. "ὡς 

χε δκ ὅξην ὃ λοιτγρσ' 17 λοιηρ λό ῃς: ἔτι εἰ σωυϑώτου ὃν 

γῦσ δριζομϑρν ἰσθκωλοσ ὺ λόγος οὐπσεδόϑη ΤΩ  ὁριζομέ- 

νῷ: ἰσόκωλος ) λέγετον ο λόγὸς εἶναι, ὁσέ ὁσουπέρ δυῇ γος σὸν 

κείμϑι αι γρσουΐ το Ω πὸ ἐν τῳ λόζῳ ὁ ὀνόματος φυτοῦ ἐήματ 
δὺ εὐβη δ ὄν δ]: πάτο σ᾽, οὐ ἢ ΤΞ ὀνομούχων μετοιλλοιγαι γ: 

νέάϑα, ) ποῖντων, ῃ ἰ χινοἰνε πε, δὰ οὐδὲν ’“δλείω νιΐν ἢ ἐπρότειν, 

ὀνόμιοι τοῦ εἴρητο! διέ! δὲ ηὸν ἐριζόμδρον »λόγον εἰντί Ὡ ὀνομμος 

"" Πἢ οἰπαῦ δοῦναι, μοὶ Λέσο μδῳ ῬΑ σον τωρ εἰ [ δὲ μὐ Ἷ πλε 

ςῶν" οὕπω υϑὼ ΥΥ κὰ εἰσὶ ἐν αἰσλών ὁ 0 τόύνομαι αὐ 

Λαίομ, οὐχὀρισοίμθμοσ ἐ ἐξη οἷον ἀνχέ Διωπσίου ἱμιαεον: 

ἐτε δὲ μείζων καὶ ἁμαρτία, εἰ κοῖς οὐϊνωσοτέρων ὁ ὀνομάτων ω 
μετοί ληναν ὦ ἔπι [ἀσοιστα:οἱον εἰμ γέ (ώ  λϑοῦ ὕ λαυκον,, βροβ: 

εὐ γὸν οὔτε καὶ ὠρε σοί: ὁῆρντε σιφίς ὅχω ηὸ φηϑ'. Σ κοηί ὃ 

(Δ ὠνπῇ μεϊανοιγᾷ Ὁ 23 δνομείτ, εἰ ἀν ταυτὶ ἔτι σμμιουίνᾳ. χ 

ὍτΣ ϑεωρησιν ̓ὐπισά μην ἱπόλονψων ϑεωρητηζ ἕπῶ γῆ δι ἱσπὸ 

ληψες τῇ ἐπισήμῳ δ τον ηδν" δῷ δέτε ἀπερ μέλ δτδῦλον 
τον ηὸν εἶν οἱ: ηὃ μι 7) ϑεωριτρίκον, αὐ νὸν ἐν εἐμιοοτέροι σ᾽ τ 

λόλϑισ' 87 νηὸ ὃ λοί γὴν δϑοίζο ρον. ἔτι εἰ ϑῳυτίρυ Ὑ ὀνομά 



τὼμ μετοξληλν » δ μὴ μὴ Τῆσ' δγιαθο ράς, αὐγοῦ το αν τίω 

μεταλαί ἐγριήσοιηο"κοιϑοΐπσερ ἐ Ὅμι 7 ατίως ἐνϑέντ οοὐνω 

οὐτερὶ α ῃ ϑεωρητεκη τῆς ὑπιςήμ' -ηὦ ῳ ΠΩ» γλδοσιὸ ὃ δύοι.- 

Φ. ραυποῖντ "δὲ Νωριμώπερ τ γέν κοινότερν δ ὡς χὸ αὶ 15Π 

γ᾽ μορλ οἱ “τῆς δαφο δ΄. 164 τί μεετούλοαψεν ΤρΙήσοιϑοεν 6 ΤΕ 2" 

δὰ ἀπωεύπερόν ξεν: “Ἢ ὁ Ὧν ἯΣ γέλοιον ηἢ ὑπετίμημοι: Φ δὲν αὶ 

κωλυᾳ τίω μ ςδϑοεφο ραν. τῷ Ινωριμωτοξῳ ὁ ὀνόματι εἰρηῶδα, 

ηὸ σὲ ϑυόνο μη: ἅτω: ὃ ἑλόντων δαλονο τῷ 15 εἰ, ΔΚ 16 ὅγε. 

φοράς, κατα έύνομα πίω μιετοέληψην 5)" Τέον. εἰμὴ ὀγομά 

δύ τὲ ὀνο μα, αὐ. λόγον οὐνηθνὸ μορηοσ' μιά τος λοι μβοεμ4, τὰ 

ὁ χήτῆς ; δϑοιζβοφάς μάλλον 572 γδϑύσο δρίσμον οἱπτῦσδὺχίο 

ἐπειδὰ “τῶ Πρό σοῦ χέθιν δ δρίημος οἰηρδέσδο τορι ἴον Δ καὶ δ 
αφορα “Τῷ γόους γνώριμοσ: Εἰσδὲ πτῆσ' διαζφοράς Ω 

θρον ἐπέεϊοκε, σι κο πεένει ἢ» ά οὐ λου τίνοσ κοινός ὁ δε πτρδν 

θεὶς δροσιοῖου ὅ τοῖν ηὸν περγῆοι κριθμόν, ἀριθμὸν μέσον ἔ-. 

λον Τοῦ ὅππῃ »ἐπηδδορι σέον τὸ πῶσ μέσον ἔλοντο, “Ὁ  μδ 

Ῥ» ἀριβιμὸς, κοινὸς ὧν οὐ μφφοτέροισ γἱ σ λόγο! ς ὑποίολα .722 

περι, μετοέλη πτρα λόγος! ἐχφσι κρὰ χρα βαριὰ μοὺ σώ μοι 

ἕσον, ου ̓ τεργῆα ὀντου ρτε οὐΐκ ὃν ε ἐν ῦ δριημοσὴ ὅσχῦς 5722) 

περμήοῦ εἰσὶ “πολλαυχϑελύγετοοι τὸ μέσον ὑλῶν, διορισέον ἣὺ 

“πῶσ μέσον ἐονιὥςτε ̓  ὑπιτί μησίς ὑσρῖ ̓ συλλοσμοςσ, - 

7] οὐχ ὡρικοι: Ραλερεὶ οὗ ὕ μϑῳ "ἢ λόχον εἰ γροῦ οο σι Ἷ ὃν 

τῶν ὑξδιηὺ δι σαο ηὸν λόγον μὴ ϑ δ ὃν των-οἱ ον εἰ οὐ λίυκον ο)- 

οὐσοιτῦ λεία “πυρὶ μεμμιΠπαέ μον οἐδιύϊουτον » τὸ εἰσώ μα 

γχῶν μιλθῆν" σώματι" ὠςτί κὺρ ἐμ ἀθοδμου πυρὶ μεμεγ 

μιένν λυ  δέὔξεν: Ἐπὶ ὅσοι μὲ δπομρῦ σ᾽ ε τ πρόςτ πρὸς 

ὃ δ λέ, [.ουϑν “πλείο δὲ πέριλαβόντ' ἐπι ̓ ὅλως ἢ ἐπέτι ψε 

δογ) οἷον ἀ πιστὸ ἰαῬρζ ὄντ' εἶπεν: εἰ (τὰ μηδενὸς ἥδ ὄντ᾽ καὶ 

ῥα θην ἐπεσείμο δῇλγρτεδλιὸ λοι ἐἔψιυς εἰν δὰ πὰ ὃ 

μι ἐπί τιψας" ΔΟΝ παντ' ἐνπερ καιϊθοιδγὸ (Δ μὴ κατο συμ 

1: ΦῈ 



βεδιρκος ὄνος εἰν "͵λέγί)καϑεώσες ἐπὶ ἣ» ἀγὶ Ἵ ἍΜ πρόττι: 

“σῶν δ ἐπισπιηδν,ῆρος ἐπί σβ μον λέγε ὁ ΣΤΟΝ ως 2 Ἵ ἐπὲ ἣν οεἶλ 

δον ἐπειδὰ εἰν! φρέφ4 τοῖν τοῦ ποὶ πρός τι: "πᾶν ὴ ἐπσηοτηὸν, 

πρόοτι" ἔπι ὄ {5: ὃ Δι ἡ χιοεϑσξλνηὸ αὐγαικουποῦ συμβερηκ 

τ οὐ δοσίρ ρΙδ μῇ. ὀρθύσ οἰηρδῦεεοσίν, τ προσ ἐν αι πρὸς 

πλείω ἀκασον δὲ οὐὐ τ᾿ ̓πρόοτι Λέτορ: ὁ δὲν καὶ κὙ κωλυ4 ηὸ οὐῦ γὸ 

ΑΝ ἂν ΔΝ λληκὸν ἢ οὐ τουϑὸν εἰν οἱϑ" ὥςτε πρὸ ὁτρίον οὐ) ρύτ' εἰσ πὸ 

δυσὶ ὀρϑέν δι δ εἴη οὐγρδουσ, ἐ ἀσερὸ χαυτοὶ συμ(ερηκὺς ἀπρδῦ 

δὺς ὀρϑῶσ ἀππτοσῦ οἷο σίν. ἔτπεσὶ ἀδωαηορ ηδΣ γρ!ὅ γον λό 

γόν, Ἴδιον τ οἰ»δοθέν» σ' εἰναρυΣ 5) μόνον: β, ἰαιπρικκή, ἀλλα 

ῶῷ ἄλλων ἐπσιρημῶν οἱ τρλλαι πρὸ: ὃν ν λόφον τουφεώςτι ἐ νι 

δ᾽ Ἷ “πλσῆ μη να ἔσκι: δα λον ὅν , οὕτυς, 2 ΦΡ τε: ἐπὴν 

σή μος γῆν ὁ ριαμεός ἰνον ὺ Ὕ κοινὸν δι ηὸν δθισμ εἶν 1, ἀνέ 

οτῇ σὲ δοέζον τοι ὁ ΟΨ Ων προύίμιου, οὐ ηὃ προξίμμαι ἐν ἔχον ἡτι" 

τὰ Λεσμένον. γρίθηοτῦ δι δ το ὀδηοροφιο Οὐ κλύπτουδρον, εἶ ὌΣΤΑΝ 

ὅπ ὁ ῥήτωρ ὁδιωυούμϑμος ηὃ ον ἑκασω, “πεθείνον ϑέω ρεῖν " μιῆς 

εἐὲν , πὸ ρος Λε πεῖν κέ. πρΗσ' ὃ, ἡλοζθροι λαμρεὶ "δ λογὰ οτέ 

γίσσοσ ὧν εὐροεθος ἑκάτεροσ, ὁ μϑῳ, ἀγιϑσ ὁὐτωρδδὲ, ἀκι 

θῇς κλέπγβο ἐσρην ἡ ὁλοθοα λαμβεν ἀλλὸ ρ»ῦλο μῇ κοθρα 

λοι ἐν κλέπτην εν: Πκλιν γέ)" χούθην οὐ φέηὸν ὡς 1 ΠΣ 

"ατρίεον ἢ ζ φρ γον, ἢ ὁπώσονι διλλο οὐ ρέηδμ ἀπρδὺ οἶος 
οἱ ον “τίωυ δϑηκοδο στύϑεν νόμων σώ χη! εἰτοῶν εἰ τίω Ἀθμν 

“πο! Τὰχ δοωμιονίαις. "ηἢ δ) “ποιη Τίκον ̓  σώ εκον, ὟΝ δεοῦ 

ΛΟ αὐρυ δῖ οὗ ̓ δὲνμδκοο αύφ: ηἡ δυουμηὸ οὐ ρογὸν, ὍΣ 

Εἰ νοι! αὐ ῥεηδνιοῦ μὴν, ἀ)λοῦσὲν ἠον κα ἡμάρτηκεν, ὁ ὅχωσ σ᾽" 

ορισοίμϑιμοσ' ϑαυὺ αὐ ρέηδν. ἑϊεύσῳ ΨΥ ὦ κέλτιςον, ὧν 

ΤΗ οὐσίᾳ μά Λισο' βέλτηον ὃ ηὐ σϑ οὐϑηὸ εἰν ουν αὐρεγδν, 1 δέετε 

ΘΟΥ. ὥςτε δ κὶ ὩΣ ηὖν ὁρισμὶ :δ4 μάλλον σίμοαόν' Σ κοτέ σὲ 

Δὲ δ τίνοσ ὁριημον ἀππτοδυόουσ χοξδε ἢ ηὸ ἐχ Ἰούχων ἡ ηὁ δ μή 

τοῦ οῦ δὲ (ὁρίσοιγο. μϑρὰ ἡ πόδε, συμβήσυτορε ἰμιφοῖν κοὶ 



μηδετέρῳ ὑποίεχένοῖ ὁν εἰ σίου δυνκοιεο σύρϑην. στρ ζ ρυσέυνην 
"ἢ δῤέρίων ὐοίσοκηο δι καὶ οὖν τωμ, εἰ κοτε ροσ' ϑαῤπεῤγἐ χῇ, ο 

ἐν δύνκοιλοι ζσον) νὺ "2 Ἵ δέτερον: ἐπερδὰ κἐμιῷοτέροι Γ 

ουδὲ δγκαδοσέυθην εἰκιούτερον δὲ ἐκ ἐχφ «εἰ δὲ μ᾽ πῷ ηὸ εἰρη 

ΠΡ στο οῇροι οἴ ηοτσον, δγοὲ ηὸ κρὰ ἐπδδλλοον συ μξαλνήν πὸ 

πο] οϑηον, οὐσῶν ν» κωλυφ ἀμφοτέρας ἐμ ν μνᾶν «μηδέ ' 

ρὲ ̓ χονπον,ἐγλοῦν ρα τοόνοον Το ὑποίρ χήν ΩΝ οὐρῇ, ἼΣ 

στίλος ἄσοτορν ξ4εν ἂν εἰναι συμιρήσοτοιισὲ πε πο τ δον ἐς 

οὐδ σφ ροσέυύαν ρὲ δ λίαν ἄλθο ; δὲ εἰνορίαν γιϑ( οἴχκιο λοι 
σίαινιἐμφύτερα » δυήκμοστυύην  ἀσικίων ἐβουσίν: εἰ ΤᾺ, 

δυκαδοσυθε ἐστ ρο σειν Ἢ εἐμοίρίαι ὅξην υἱ εὐ δογιΐοι δῴλία, 

" οἰκο λασία. ἀσσ.. ̓δουσ ί ἐΝ ὑξεν ἐπηχέρῶν, ὄχ οὐ 

του ηδν ὅ}7 πὶ μέρη τῷ ποὺ τὸ ὅλον, “ποῦ μτοῦ χρήσιμα προσ 
ηὸ μ.. εἰρη ἐϑῴον»ἢ ἐρεῖεε ὁ 0 οὕπως ὁριζόμδρος, τοῦ μέρη πῷ 

ὁ Λῳ τοὶ αὐτο Φεΐσικάν εἶγωι.- μοί, λίσυς δὲ οἰκεῖοι ΤΉΝΕ 

οἱ ότι. ἐφύσων κατοῤδι λοσ : ; ΠΝ μερῶν ὅξη σευῤϑεσίσ'. 

(ιαϑοίτσερ ὙἘῶν οἱ [εἴας μος ΘΝ ἄλλων δὰ τοὶ οὐτων ΔΑΝ 

δ Ὁ 7) Τὰ μεριδν οὐντῶν, οὐδὲν ἰω λύφηδῦ “ΚῊΝ μ Εἶνοι! ὥς 

τὸ οὐ τοινηὸν τοῦ Μέρυθτλῳ. Εἰ δὲ μ ποιῶ τοῦ οἰλλοὺ 
τὸ ἐκ τούτωρ ἔφησεν τ ηὃ ἐριδόμϑομ, πρῶτον μϑρ ἐπὶ 

σκοπεῖν αὐ μιαπσέφυκεν ἐνὶ ἔνεϑο ὁ ἐκ τῶν εἰρηρδϑμων: ἔνια 

μΩ οὕχωσ' ἐλ πρὸς ἐξ λληλα, ὦρτο ἀρ, οὐὐ τῶν ν γόνεαθοιν. 

οἷον “ρου αι "οἷ ἰριθμὸς: ἔτι εἰ ηὸ μϑῳ ὡρισμένον ὧν ἐν 

ἥν! τῷ πρώτῳ πὐφυίες γήνεϑο. . ὁ ὧν δὲ ἔφφησεν οὐπὸ ἔ; 

γα μὴ ὃν ἐνὶ πῷ πρωΊῳ πέφυκε ἤνεϑα; κὐλλζκείτε β ἂν ἐπ 

καπέρῳ. δῆλα δ. ἐ κὸν εἴη ἐκ Ἰώχων ἐπκενοιόν οἷτ καὶ τὸ μέ 
ριηὸ οὸ ολ ῤἀβεοηὐ πούρχ ὥςτεν ὅκ ὧν ἐμὶ "δ ὅλον πρωϊῳ τ ; 

πλείοοῇ. Εε: ὃ δὰ. Τοῦ ὁ μέρηϊθ "ὀδλν ἂν ἐ ἐνὶ "τῷ ὃ πρώτῳ, σικοπ. 

εἰ μὴ ἂν τῷ οὐὐ τῷ οὐδὲν ἑπέρῳτο μέρη νοῦ ψὲ τέρῳ "ὃ ὅλον: 

παὶ εἰ τῷ ὅλῳ συ μφϑεί (τοῦ μέ Μέρη: ει οΐηχο, δ ἡ διέ συμξοόν ἢ π΄ 

Ώ {πι 



“μα οὐν φϑαριυτωμ, Φθείρεδθμι ηὦ ὅλον Ἴ2 ᾿)λυ φϑαρίνγε; ̓ς 

ὀρθαί "ἡ γος μέρι ἐφϑεώ θαυ εἰ εἰ ηὗ μϑῳ ὅλον οὐγοϑ Ὁ Ἰκοοκὸν, 
χεῦῦ μέ φημηδτε ραον λυσάπσοελινοτοῖ μὲ μέρει ἀφριϑει᾽ ἥ κακά, 

[Ἢ δῶλον μηδύτε β ὖτε κὶ ἐκ « μηδεχέρν εἰλριϑόντὴ ἢ κακὶ ̓ : 

νέϑο δου πὶ. εὖτε ἐκ κακ ἢ τ Π μηδ τὰ ρον» εἰ μενον μα 

ϑοορλ οὐλοιϑ'.! μ δεύτερον καὶὸ γὗ ὁ δέχ αχων, μὴ μάᾶλον οζλοξ 

8 ἢ “κοὐ «οἱ ον-εἰ ἡ  ὀῤέδο ἐξ ἰνγεβίας ἕ ἀδυδῶς σὺ ξης- μᾶλλον 

δ ἀλιϑ' ἢ ἱ οὐν οὔρί ἤ Ἰκακ ἡ ψηυδν δύξα: ἐδφεν δ ἐκ Ἰέτων 

οἰκολῦθέιν τῷ ᾽ μώγλ"α εἰν οὐ! ἢ 1 οἱτρλτα ἀοιϑὰ ἢ ἡ μιοίληον οὐ τοῦθ 

Ἠ ἐμαὶ Ἕ ἼτηῈ μ“ οὐ λυδείκαον ἐθν μὴ . ἐκοέτεῤ ἢ β καεθουθγὸ 

ἀγιϑ Ἀχανκ ρ)λαν Τριτρ, καθοιῦτοὺ ἐκ ὅξν ἐπυϑὸ 
τῶν ἔν τε δέτισι γνῶ κἠγριϑαὶ το ὃ ἀνοίπτολιν ἑκατερ μο εἴ, 

γοϑὸν μμελρέντοο: ὁ χαιον δέτε ρονεμο Λέσο ὃ κουποιβάνεσ, 

Ῥ γυν ῥυϑῶν, ἐπὶ Ῥύγα γῶν ΕΝ “1 ἤΞ υνσυσδῦν. ἔνι ἣν " φαρμαχ, 

ὅ Τῶς ἔχ, ἧς ἐκοὶ ἐτέρον ἜΣ εἰνοιι εἰ). ἐανὴ ομόω δοθῇ τς 

θέντα καχον» Ποέλιν εἰ ἐκ βελτίονος, δι χείρονος: ὧν μή Δ 

γδοΛον,το μδῳ βελτέονοσ, χ ρον. . 722 δὲ χείρονος, κέλτιορ' ἢ 

οὐ δὲ ηοὔϊηο οὐν αἰκοιδομ, ἐδ ν ἂν κκαθοιὼ τος κ᾿ " τοῦ ὅξε ὧν συκφτοῦι! 

ἀλιθα “ἀλλ )λυίεω λυ τ ηὺ ὕλγμιη νεῶν" ἀριϑον, καιϑοίτστρ 

ἐπὶ Ῥαῤτίως ῥηϑέν των" ἔτι εἰ στυυώνυ μον ηὸ ὅλον ϑετέ 

ρῳ ὅ διι ὦ (μαϑώπεέρ οὐ δὲ ἐπὶ τῶν συλλειθων. οὐδεν! Ὃ 
" εὐ! χείων ὁβ ὧν σύ Πιάτο καὶ αὶ συλλαξη σιωώνωυ μὸσ ὅν: 

Ἑ τὶ εἰ μῆ 1 ἄρηύες ηὸν τρόταον τῆς σιυυϑέσεως οὐ ὃ» οὐὐτοερκές 
“ρὸς "τὸ τνωρί σριμηὸ πεῖν ἐϊωτουτωμ δὲ »» ηὸ ἐκ ηου τῶν, 

οὐδ ̓ΑΣ τως ἐκ Ἰύτωμ ἑ ἑκάςου “ἢ σιυυϑέτ ἡ δσία. καθοίτσερ 
ἐπὶ οἰκίας. ἐν ὰ ἂν ὁ“πῶσο!τι συ πτεθῃ, τοιῦτου οἰκία, ὅβην. 

Ἑ, σὲ χόσι μετα τοῦδε οἐπτοϑά σδιοίςς πρῶτον μὴῳ ἐυτίον 5 Τί 
τόσ μετοῦ τοῦδε, ; φοίς δε ποιυνῦν, ἢ τὸ ἐκ τῶνδ. ὁ ΥΨ 

Λέλφν μίλι μεθ δοιστοσ', ἡτοὶ μέλι Γ ὑσὼρ λέγ, ̓  

1: Σ ἐς μέλισχοσ κρὸ ὕδουτος - εὠοτ᾽ ἂν ο γρτερωούμ εἰρη 

ὮΝ “τ----ς 

ΟΠ ΨῬἝΜΨΕΥ συν“ ᾳ]ᾳΦΦΦΦΦ00Ὄ0ΝΝ ϑϑὩϑὩὩὑὐὐὔἍεηιν νυ υυμιΝνμν.νΝυυυυυυυυνυυννμνννννννννννννννννννννμανανννννννννυννννανννννννννμνννννννννμμνννν 



μϑῥων ταῦτ ὁμολοτήσῃ εἰνοώ ηὸ δε μμιετρῦ » γ17δς, τοι τοῦ οἷ ρμό 

σαὶ λέϊην ἀπέ ρ, πρὸς ἑκούσε 1 ἐμηροιϑεν ἐρ ἔτι συ 

λοὸ γΝ ὅσοι χο λέγέτοίι ἐσέρον μιϑέτέρσ, σκοπεῖν εἰ μοι μεν 

ηάδε μετοὶ 1 ἐδο δ λεγεῖ ς ἐς τΤέρορμ μεϑὺ τέρυ," αἷς ἐντερι τον 

τῷ 5 δοιστριῷ. καιϑοῤτσέρ ἡδυκαυοσειύνιὴ ἑάν ρα ἔν ψυ χυ""ὲ ὧν 

"ὁπῷῳ τῷ οὐὐ τῷ, ἡ ὧν χόνῳ “τῷ ῦ οὐ τα. μυδιερὲς δληθές ἢ " ἘΞ 

Τυρϑβον ὑφ 7ύτ᾽ ΦΟΝ δ ἐδ: ὀσινὸς δυόμ, 0 Σ οἰηρ δοθεὶς ὁθιημοσ: Ἢ 

πεηδὰ ἐδον τα ησσε μετοῦ 13 δ ξεν. Εἰ ἢ δια ρεϑέρτ ὅσοι 
γῶς λέ, ἐπερὰμεϑὺ τέρυ, οληϑὺς νὸ ὀγτῷ δον πτῇ Χόμῳ ὑποίρ 

χὰν εκατε δ,σκοπί [ ἐγδέ χ() μι πρὸς ταῦτ ὑκοΐ γε Δ λίκ- 

ἘΝ τίν “οὐ ον εἰ Τὶ λιολρίαι ὡρέσοὉ γόλμ’ μετοῦ ἀνε οἵδ᾽ ἐΡ 

ϑής: ἐνδέ χίῇ κα λμ' μ᾿ ς ἀχάν ΊΖ ἀηρσεβ' Ορϑῆν ἢ δγοινοἵ περί 

τοὶ ὑέάνα. αὐ πτῶ δῥορείος, ὁ ἢ ἐντῷ οὐ τῷ χόνῳ οδε μετοὶ 1 

δε ἐκ. ἔτι εἰ δι πρὸς ταν τ ἀμῴω λίπ, οἷον προς ἤπ1ε Γἴξα 

Ῥικο ἐσὲμ καὶ ΟΝ ἐρλιαίγχς γίνε (Δὸ δ 65 Δ γεΐ νοὶ ᾿ ἐᾷν πῇ 
ἐκ ξικος αὐ βιόδῶτ λυόβεῖος δη δᾳ μετοὶ δε ἐχ' ὅ ἰπιὸ πῇ 

ἐτέρον ὑκοῤτεβλ οι τῶν δῷ λέγεῶ, ὅτε προς ταυτὶ ὦ ἸῸΝ 

ΠΝ πρὸς’ ὡ πῆς ἡῤείας τέλοσ' ν πρὸς Ίζς ποιλέμικᾷ 

κινδυώτ σιὰ εἰ τε μῶλον πύρυ τί. Ἐνασὲ ὅπως οἱ.- 

Ῥδεδομδιμων ἦδοι μος υἐἱτὸ τίῳ εἰ ρημϑμὴν "σίπτει Διαιρεσιμ 

οἱ ο Εἰ καὶ ὀργῇ λύπη; ̓Ά  μθυφρλήνὦν ΊΣ ὀλιγῶ ρέϊ ϑκχε. ὅτι κ 

δυο τ ὑγτόλι Μν τίω) γοϊουῦ τ ἡ λύση γίνί. ἡο ὴο ΡῈ ἜΤ ὙΣ 

Λοιζνγόδὲ δυοὶ τ: γίνεϑατι, ἐκ ε7 ταυτὶ τῷ μετα Ἴζ1υ ὁ 

δὲ εἰν ",καεσίνοαῆρ εἰρυμάῦ ᾿ Ῥρππῶν: Πάλιν εἰ τίω Τέτων 

σι ϑεσίν εἰ ρκιεγὸ ὃ ον: οἱ ΟΥ̓ τῆσψυχόειν ") σώ μμειηος, σύῦϑι 

σὲν ηὐ ΤΩΣ πρῶτ μϑῳ σκοπεῖν, εἰ μὴ ἐρακι γα σειύϑεο᾽ τὴν 

λέπερ εἰ Εἰ σρίρκαι ὀοιζόμϑῷ ἡ ὐςοί, τίω προς Γ᾿ " εἰ ῥ 

σευύϑεσίν εἰπόν Ὁ ἀτόχαη ηὁ στρ ϑιεσίν εἰπε:ν μοὐλγος Δ» ὍΣ 

τίς προφόγσρι σέον εοῦ ΠΣ ὁ πρώσοῦν σευ τεϑύμτων τούτων 

σοὶ γένετοε, εἰν τωσὶ υϑῳ συ τεϑέν των σοϊοξ. Τ χωσὶ δὺ 

Ὦ τιχκ 



σου! ἴουκε Δν" ἰδ ποραπ “ συιυθέσεικυὲ, ζ δύπιὰ Ἕ εὐ ῶμκ: 

μάν. ισυμιρϑέσει μς ὴ ποίσῃ σ)αίλυ σ' ἐναντίον «3 5 δέριμ, ἐσίτε 
βον, ὅσὲμ: ἔτ; εἰ ὁμοίως «χἰϑαν “πῶν ηὗ σειύϑετ σευύϑεσ᾽ εἰ : 

ν 1} ῃ μηδὲ ἢ ἢ ζώων ἐκασὶ σουϑυτὶ ὃν, μυΐὰ, σι ϑεο᾽ ὐϑῆθάλ 

λων χ' δὲν Ὁ σιυϑέτ᾽ »σειύϑεσ' δι εἴη; Τοὶχὶ εἰσ μοίωεῖ ἐρτῖνι 

παέφυν: ὑπαρχ τοῖν οἱν" ΤΊ ο« ὥρι συκῇ ὃ δϑοὶ θυ τέρΥ, δῆλιΛ δ ότι 

δ χὠθισρῤτεὶ δ (ἡ ̓ νπλείϊ Ίυ οὐ συμ ἠοζδριογέ εἰ ἐμ αν τὶ ὃ 

μεδελλ ὀδγα 15 15 ἢ ὁσυα 13 ἐὶ ἑτέρη ὀρ σοί μὴ εἴρεις ἐΤεῖ ἐ ὁμοῦ 

εἰμιφότιρα πεφυκί γθνεϑν ἐν κὠπῷηοῖττ δὺ τῆς ψυχὑῤ ̓ 

ἐπερ ὅξην ἐσία ὑσιφή “δοκπρκιδ μοὶ δ Θιἀποιας 7) ἔωπ 

καΐκι Δᾶϑιὸ ἐαὶν μ᾽ πρὸς ἘΠΕ ἐλ τὴς ὑπιχοβ τ ὁρισμὸν, 

δου ηὸ μὴ Πώριιδ εἶναι! ηὸ ὅλ ποῖα 35 μα δ σι ὑπιχίξ' ΓΝ 

ἢ Ινώρι μὰ ἕ μ" ἡ κολ ἐἰτοδεδο μὰ Φαῤνή) ΊΣ δ μέρος δ, οὐ ρί 

ϑώτ (Δὸ πῶς ὁρισμὸς ἀνα ρέ, σοι τοῤστιῷ "Ἢ ὁ ριημῶν, 

στιρδτο ρϑτώσοιμτος, δι συθμα γέσοιντοι πρὸς ηὁ δι λόν τῷ (ΑΔ (- 

θυ ὑπ χεῖρα, μα Ζ τῶς ἐ-πήστκοτ «οὖνοι Πιοῖον » τῷ ΘΡΡΕΟΙΟΙ 

»ϑύῳ! ἢ ̓ δέ. λάδ" Κὸ ἐκλοιμβάνγο ἊΝ ΕΣ ἐρω δῆϊηοσ ἧς οὐκ 

ὅγε σριεβηηστίᾳ τήπποτι Ἰυϊλνᾳ πὸ δολύμδρον ὑ γιὸ 12 όσον: 

" ΤΙ καθοῤπτέρ ἐ ἐνὴ ἢ ἐκκλησίομες νόμον εἰώθασιν ἐπισρίῴ καν 

Ἢ ὁ ρελτίων ο εἰσξερο μῇ ιβένορουσι ηὸν ἔμηροιϑιν, οὕ τωσ' μοὶ 

ἐπὶ “ΟΥ δοιομῶν 7» τέο. (ὦ αὐηὸν ὁρισμὸν ἐτεβλοί σέομ ἐὰν 
ἢ» Φαίνητοίι ρυντίων υὖλ μᾷλον δωλῶν ηἢ ὀριζομδρον, δῃ 

Μὸν Ὁ 79 ἄνηρηνδῥος ἔσοῦν ὁκαίμϑρος: ἐπειδαϑ ἐχ εἰσὶ πλείουσ 

“7 ουὐ Τοῦ δρισμοῖ» προσ ἀπσδντοις δὲ Ῥὺσ ὁριαμοῦσ, ουΐε, 

ἐλαί χίρον σοὶ χέῖον, ἢ πρὸσ' φουυγὸν λἰσθχωσ ὁ ρισοιδϑν “τὸ προς 

καμδρον, ̓ ̓ καλοί εἰρερθρον ὃ πῶ ἀναλοιβ εἶν: οὐν οἰ κι 5θὸ ως 

Πίρ τῷ ἦτο ρεζδιειμαϑεω μὴ τὸ ἐ ἐλλᾶτον ὧν προσῆκ. ἐἐχ τ 

δ ρισμμ ἑ(Δοὺ προχεμλυπερεζ ρα καϑορᾷνώςτι μᾶγὰ ὑπεχῷ 

φηματ' ϑηρέ. χοί μὰ ς Ξυπερὶτῇ ὁριομί,, ἐσσὶ ηοσούτλεἰρήσλώ» 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ἔΚΤΟῪ ΤΩ͂Ν ΤΟΠΙΚΏΝ.: 



Ι ' . ᾽ν ᾿ 
ΟἸἼΈΕΡΟΝ ΔΕΊ,οωυ ηὃν ̓ὶ «Τέρον 1(0ζ... 

Χ τ 7 δ ες ΄ Ἃ 

7ωηὸν κυριώτοιηον ἢ" ξηϑεμἼων “σέρ 
“συ Ἵ ς ὔ 2 ἣ 

ἸουυΊΣ Ῥοσπῶν,6 ἡχέον ἐλεεεηοῦκυθά 
“ , Ἀ ᾿ ΑΘ το “«κεὁ 

ὠτοίτα Ἴρου ηὸν, ὁ τῷ οὐθιθμῷ ἐν, στο 
“4ἉΨ γ, ΘΟ 7 Δ “ 

7:1 οἷς σέ τ᾿ ΠΤώ σέων νἡ τ συφοίλῶν 
“5 2 Ζ 32 ,: ς ͵7ὔ 

Ὁ Ὁ νπτεκάμϑμων εἰ δ) ἡ δυκουοσύ 
ἧς “ἷν ΄ γε ἜΣ 7 κι ΄ “ 

ψ" Ἴρουν ηὃν “ΤῊ ἐγ οὔρ  (,, δι δγίκουεος τῷ ὁῤ οἱρείῳ. (Δηὸ σδϑηκαέως τῷ 
᾽ ΄ δα ἡ ἢ -. ἀῶ 9 ΄ ὅτι μὰ λ κπ 

ὃγυ ορείωφ.ο μιοι ὡσ' σὲ ρι «πὲ τ' ἣν ΖΕ κε μδ ὧν Εἰ ὴ τούδα Ἴ οὐ τοὺ νὴ 
δ Ὁ ΄ 7 Ν ᾽ς “ὸ βλ 7] 

χοῦ ὁγν "72 ΚΕΙ μϑμα 7ού  εἼου τοῦ τε ϑὺ πο α μονυπ λε 49 ϑέρων 
32 3 ᾿ δ: Α ͵ Ἂ 7] 3 

δ χεϑέσεων οὐδὲν ὃ)» δυο φέρει ») τῷ ἡ ἼδΊῳ ὃν κέμϑρον 
-“- 3 λ  λ 7] 25. δὰ ΠῚ 

λαζειν,ἐ πεῖδῃ Ἴρυυστον ὅς: Πα λιν ἐκ πτο!ν τε χὶ δι δ Ὁ 
ι 7 ι “ .«ὐ δὰ ς ! Ὁ 

τρϑίλκον γυνέσεωμ τη ῷϑο ρῶν, κοφολῶς Τ᾽ ὁ μοι ὡσ' ἐλοντω 
ἃς, “ἐμὲ ! υὑ ς ᾿ ς 7 2. ε 

προς ἐπκο τέρον"ο σοί αὶ εὐ σλοΐσ' Ἰουυ ας, δι οι γυυ ἐσεῖς οὐὐ ἢ νὴ οἱ 
Ἐν μὶ ν Ν Ν ι 

φ9θρο,ρώ οὐ τοῦό “το τοῦ ΤῸ 972, εὰ μὴ τοῦ Φ θ᾿ Τίνι» ΣΟ 
“ ι ἑον 7] 7 μ λω “ » δ ͵] 

“πεῖν σὲ δι ὧν ϑοίπτε ρον μιε, Λέσος Δα γέτοῦ ο“Τεοιύν,, εἰ νὴ ϑοίΤέρον 
οὺ δ δ τ 2. νὰ 7 ἥ Ξ- 
ἢ οὐ 3 ΊΖχων κατοὶ Ὁ οὐ ηϑ μια λέςοί λέτε τοτ"εροθοίτσερ ΖΞ, εν 

, τι 2 7 Ἢ ἌΣ Ὑ δ. “ 3 Ὡς ἃ ι 

Ἀρούτης ηὃν ἐυ δου μος Ρ»έον νὴ ηὸν σοὺ δδέῤον οἱ διεμενυ σέ γὸν 
“Ἢ ΤΌΝ Ν τ δ Ὲς - , ς - 7 7 

οὐὐ γὸνεἐ πεγδι πσοιν τ' ΠΡ βίων οὐ ῥε τω τοίηος ο ασυυδοίέος (δ Αὐ δου 
ε . ε ᾿ Ἷ ,ὔ ἊΣ 39 δῶ 2 Ὡ 

μων "ἐν δ᾽ ηῦ οἱ ρέ τῷ Ττρίηον νὴ μά πςοντο κοι ως δ) ςσχῇ ΓΞ αων Ἧ 
͵) “ ,,ν» “ εἂ 2 ἥδ κ “ ᾿ 

“12 τῶν “λε! δεκάστερον ἐν ἀθιθμιῷ εἰνου! ηὐλε σα μϑρὶ μέγιφον, 
δ ς 2. ἌΝ Ἐπ» ἐ 2 2 

ἡ οὐ ρετώτοιηομ. εἰ ὃ μη, ἐπε ἔσουι δὲ δ4γιμένλ δ τε Τουυ τ᾽ οὐλ ἀναγ 

ἰκοὐδον εἰ εἰν ο] 40 τοῦ γο! 7" ἑλλήνων πσελοηρμήσίοι ηὴ λοκε δου μό 
Ἁ 2 ) ΓΔ} ! ΕῚ " 

γε. ϑυσ' οὐ τῷ εἰ“ “πελοτρνηδέσε ηοῖς λοι "κεύδοε μονεοιτ τ 46Ὲ 
ἀκα ες δέ “  ΕΤΝ δὲ, τὶ , 
δ χείς αρίθμῷῳ “σελογρνησί, ὃ, Λοιικα δδοα μὸν. οί, οο, Ἴσον ὁ χα τ 



ϑα μδ ηὸν ἐπύρον ὑπὸ ηου ἑτέρυ οὐνο[κοῖον καθοΐσίο οἱ λά 

Κεδθορ μόνοι ὑπὸ πυλοπσονησίων: εἰδὲ μὴ συμιδήσωτουι αὐγή- 

λων ἀν οα δελτέτς, ἐἂν μὴ τουριλω μτοῦι οἱ ἔπερο! ὑπὸ ἢ ἐπίο. 

δὺο κοον Τοὺς πσελοπομησίουσ βελτέσε ναι ἣν κακι- 

δεωρμιονίων, ἐπέρα τοφμέ λον τοῦ οἱ ἐπέρο!υ πρὸ ἢ ὑτέρων: 

“ποΐν των ὅδ Ὁ λοιπῶώ ὃν εἰσὶ δε Τίοισ: ὁμοίων δὲ καὶ Τοὺς λοικὲ 

δος μον (ουσ' ἀνοικ (ε Λ᾿τέουσ εἶν οὐ “ΡΝ σε Λοσπονησίων πρὸ ἡ 

πρὶ οὔτοι! “ποὲν τῶν τῶν Λοιπῶν ἐσὲ τις »τίοισιὥ στο οἐὐλλέλων 

κοί λιτέοισ γένον τοῦ δῷ λον ὀμ ὑτεὲν οὐρεθμῷ εἰμαν οὐκί λ-' 

“Τιςον "οῖς μέγεφον λέγόμϑρον εἰ μέλλ ο[ “Τῇ τοῦν ηὸν εἐτρλείκνν 

δα ιόοο κρὸ Ξενχι ραύτηις οὐκ, οὐετοδεί κγυσὲν. ἐν ες αρλθμῷ 

ὁ υδοόμων: ̓  ἐ δ ασουδοῦος Θίος.ὥςτδκ ἂῤ αῇβισόον πὸν ἀρηο 

Εἴνο, δυ6 7 ἀμφω αὐ ρὲ τώτορηο! εὐτλν κὲ ηὸν ἐτέρον ἑπὸ ηὸν .- 

Ἴφον' Πεΐλιν σκοπεῖν, εἰ ᾧ ϑώτβον λον "οὐ θαίτβον- εἰ 

ὝΣ μη οὐ μεφότβα τῳ οὐ γῳ} Ἴα τοῦ, δύρλον ὁηούδοβλλίλοε: 

Ἐπ ἐκ δὰ υηοι ἰς συμβεβηκότων, γιοῦ ἷς Ἰκῦ το συ μικίμη-- 

κεν ἐπισκοπεῖν" ὁσο θουτέρῳ συ μικίσοηκο, "οὐ θατέρῳ 

λέ συμιιεξηκέναι. κρῖ ὁὲς ϑοί τερον οὐ “ϑδ'δΠ᾿ συ μξέβηκς, " 

θάτερον δέ συ μυιειεηκένα. εἰ δέ τί Ἰούτων δαφωνέϊ, δῳ-- 

λον ὅτι ἐν Ἰαυ το: ὁρᾷν δὲ καὶ εἰ μιὰ ἂν νι γδύ4 ἰεαστιι)9 

οίαισ ἀμφότερει οὐλλα ἡ μϑρ, πον: τὐσὶ, “σὐσον ἡ πρόντα, 

δωλέ-. Πάλιν εἰ τὸ γυύοσ ἐκαπέρου μ᾽ Ἴουῦ ηὸν - ἀλλα 

μϑῳ ἀπεϑὸ δ: ηὸ οὶ ἱιἀαπκὸν ὶ ηὸ μδῳ εὐρετι: τὸ δὶ πίρήίμν. 

Η͂ εἰ ο μϑῳ γόος Ταυγὰὸν, οὐ διαφοραί δὲ, μὴ αἱ οοὐυχοὶὶ ἐς 

καπέρον χα ΤΉ γὺ ῥοώυ τοι , ἀλλά μϑῳ 67 ϑεώρησκι 

ἐπερη μον τον! δὲ τι πραίε τιν μοΐοος δὲ κα ἐπὶ τῶν οἷλ 
ἍΔων. ἐπι ἐκ ΤΩΝ, μάλλον. εεἰ ηὸ μδῳ δέχατοε ηὸ μᾶλ΄ 

Δὸν τ δὲ με καὶ εἰ ἀμῷῳ μϑρ δά χι τοί, μα εμιοι δὲ- χαϑοὶ τ 

ὍΤΩ δ μῦξ λον ἐρών, 3 βιό λον ἐπιύυ με 7 σιρουσίασ. 

ὦττε οὐ ; Ταυηὸρ τρῶς μα ἐπιθυμίᾳ σμυουσίας ἢ 



Ἐν ὦ ΤΉ προιϑύσέως, εἰ τῷ αὐ τῳ} ἑκάτερον προνχυϑέμδμ ΠῚ 

χὰ “ατίεέ οὐ διλον ταιρηὸν. Η εἰ τοι οὐ φξκατύρου εἰ 

Φοι ριϑέντοσ, τν ον πὸρ ἔσερον ει οἷον εἰ δε πλοίσίον ἡ μιίσεοσ' 

παρατο λλασλοσίον ἡμίσεος ταῦ πον ὑφησεν εἰνοιννἰζφοφετ 

θέντος Ὁ ἀφῖκα τέρου τὸ ἡμίσεος, πὸ Ἅοι παρὸ τοι ν᾿ ἣ 

δῳλουὼ- οὐ δαλοι σὲ: ΠΝ, δυ“σλάσίον μοῦ πτολλα΄πρλοίσεον͵ οὐ 

τοῖν ηὖν δηλοῖ: Σκοπεῖν δε μη μιδνονεἰ ἤδῳ χὲ συμβαίνφἐδω 

ναηον δε τῆ σ᾽ ϑέσεωσ,, ἀλλὰ κοῦ εἰ δωιναστὸν ὀξὺ ποϑέσεωσ ὁ υ 
παρόρξω, καϑοτσερ "το σ᾽ ηὸ ἰκενον διηὺ πλβρεσ οἰέροσ ΤΠ 

φσκουσιν εἶν σι: 'δῶλου ῥότε ἐὰν ἐξέλθηι ὁ ο ἐς, κένον μἱ' οὐὰς 

δ ῆον ἀλλὰ μᾶλλον ἐσοζά: πλῖρισ δε ρον οὐκ α 12 συ. ὡς τεὶ 

ποτιϑένρετίνορεἶτε ψλιδοῦν, ἐπε ἀλοϑυύσιοὐδῶν δα, 

εἰ [τὸ μϑρ Ἱπέρον δύ σέ ρεῖ τοῦς οὐὐ ΠΝ. εὐ δεετερον οὗ. ὠρτοῦτου 

ηὃν" Καϑύλου δ πεῖν ἐκ ΑΝ ὁ σπτω σοι « ὑκαχύρου κα τῇ 

γορδρδῥωμ' ̓  ων τοῖν τοῦ κ' (σε τη τὸ ρδ τοῦ, σίιοπεῖῆν ἄσσον ὅγα, 
ἔων ἔξ. ὅ σοι ΥΣ ϑουτύρου κατ γϑ ρέϊ τοῖν, πο ϑουτέρου ἔς α“τὰ "28 

φεῦ ὅδε διεῖ. καὶ ὧν ϑεύτε ρὸν κα] ηγ 5 Ρητοῦε, μρ ϑοῤ τῇ ρον ἰκαε- 
γὐ (εἰ ὅλ δεῖ. ἔτι ἐπεὶ πολλοὺς κὸ ταισηὸν Λέγετο, 

σύκοπεῖν εἰ καϑύτερύν τίμα τρόσχον το το ὅξτ: το ΕΥ̓ΝΣ ὁ εἰ δ 
ἢ γου4 τούντοῖ, οὐκ οὐνοῖβια αριθμῷ τοῦ τοῦ εἶναι. ἐσίσκο- 

ποῦμϑρδὲ- πότερον οὕτως τοὺν τοῦ ̓ οὐχοὕτως. τ: εἰ 

δου! απὸ!ς λύτε ρον ἄνευ ϑυυτέρου εἰ ἄγου, οἱ ἢ δῷ ἂν ἐν τοῖν γὸν- 

ΟΙ υϑὺ 9] πρὸς ηὃ τοὺ γὸν τόποι, ρσοῦ τοὶ Ι λέλϑντοιε, δῷ - 

ΔοΜ δὲ ἐκ ΟἿΑ ὀρυμψων, ὁ" ἀτααν τίσ οἱ πρὸς ηὃ (7 

εἰνασίκευαεκοὶ τόποι, τον πρὸς ὅροι χρή σέμιο!, καϑοῖ- 

τόρ ἐμπροθϑεα ἐξ ρητοῦε: εἰ ΠΣ μὴ Ὁ: ΕΣ δα λοι “χύ, χοῦ- 

νομο, τοῖς δ λύγοσ, δῷ λον ἊΣ οὐΐι. ἂν ἐπ ὁρισμὸς ὃ οὐππὸ- 

δ 9 εἰσ λοισ: ὟΝ σὲ (κατοεσίεθυ κα Ων “τό πῶν, οὐλεῖσ 

λεήσθμωος προσ ὅφοιδ: οα ΦῈΣ ἀπό χρν , λέξον ξλλην: ηὸ ὑπὸ 

ηὸν λό τὸν τοὺς ηούνο μαι, τοὸ πρὸσ' ηὸ κευτρυσικδυρέσρι! Τῇ ὁθ4-- 



μοφεἰλλὰ νὴ τὸ ἐἴλλα ποίντοι διέ ὃ ἐ χήν χοῦ τερηγγελμδμει ηὸν 
ὀθισρεον: λὐουερεῖν μϑ δυγόρον, οὕτως: “οἵ δύα Ἰούτων ὀἰεὶ πε;- 

ρατίον: Ἐάν δε ατοισίεινεὐζῴν βουλω μεϑα “πρῶτον μδῳ 

εἰ ϑένου! δεῖ δγ 6 Τὶ οὐδιεὶσ ὶ ὀλίγο! δὲ δικυλιλομθῴων, ὁρον συλ 
Λορέζομτο: αλλεὶ πόῖντεσ αὐ χὴν τὶ ηο Ὃ] οὕηον λαιμβεαίνουσεᾳς: 

οἱ ̓  οἵ πετστοι ̓ γεωμεῖβίαν "οἷ αὐβεθμή:, τ τοῖς λλεις σοῖς ηο] 

ουὦ τοῦ’ μιουϑηή σεύ τ: 90 7, δεϊκοιβείεισ μϑ, ἄλλες πραζ- 
Διο. τοίας ἀποσδοὺ μοι γ(οἷν τί ὕθην ὅρος κρὺ πῶς ὁοίζεἰϑερ λέ: 

νώδιοσον ἱ ἑκιαμον πρ πρὸς τί πα ροῦσον χρείαν, τοσοῦτον μότ' 
γον λεκτέον, ὅηὶ λιμοπὸν γενέ ϑπω τοὺ τῷ τὸ ἦν εἶναν συ λλοὺ 
γέσμμον: Εἰ ἐγ δθενὴ ορος, Λόγος ηὁ πὶ ἡρ εἶνο; τ΄ αν ἐν ἢ 

δὼ λιορνεηοὺ Δέ ἢ τὸ ἐγ τρ! ὅρῳ κευταιγορούμϑμα, ἐν τῳ! τί 
το προίίμιατοσ' μόνους ἀττη γορέϊ θα. πενμο νι α 

“ὐ πέσε πὸ )ϑσπυοὺ αἱ δναςφοραῖ, φανῷον ὡσὄτις λά 

βοι τοῦ τοῦ μόνου ἐν γαῖ τίσ 1 τῶ προίγμαστοσ ἰκοὐππιγὸ ρει εἰ 

ἼῚ λέ. ὁπ τοιῦτου ἐγ 5. λόγο, ρος ἐξ ἰνάπευς δὴ εἶ 6.4}: οὐ ὧν 

ἐνδέχιτοωεί ἐ τύ ρον εἶν οἱ! ὅ ρον' ἐπειδὰ οὐδὲν τερον ἐν χῳ τίς 

πραίμιαντος ἰμαστα γ9 6 τοῖα; ὁπ μϑῳ ὦν! ἐ[χο ρεῖ συ λλογ1"" 

αμ (5 σρου ϑβοέϑω, Φανφὸβ. ἐ ἐκ τένων δὲ δᾶ τς 
σκουάζῳ, δυο, στη μϑῳ ἐν ὑτέροισ ἀκθιτιἐσερος ' πρὸς 
δὲ πίω προκάμθμίω μέϑοδον,. οἱ οὐ τύποι χρύσὲ μοι 

σ΄κεπτόον γ᾽ ἐπ “δῇ ὁ ὀνανπέων, πο ΠΝ ἄλλων ἦν ἀντ 

κφμάνων, "ρῶν δ, οιδ' τοις ιδηφισιμοῖ καιτοῖ μέρος ἐπσισίεο-- 

“ποιὰ τοζ εἰ Υ̓Ψ ὃ εἰν τέκε μενος κω ἐν τηκμέμου, κοί ηὸν θεν 

μένον Τοῦ προκφμένου. οἐν οὐ ἤκη εἰν ουν. ἐπεὶ δῷ δ ἐνανίιωον “πλεί 

οισσυ μππλοχ αά, λιπτέον ἐκ τῶν ἐνανΤίων ἡποῖοσ δ μοΐλι συ 
4} γέΐη 0  ἰνανΊίοσ δθιομοτεδλοισ μὲν διωστοισ' λοίοισ κειϑοί -- 

τοίρ ἄρετοοι σκεπείον. κατοὶ μέρος δὲ ὧδε: Πρῶγν μὲν 

ὁνν 1, τὸ εἰηρδοϑὺν γγόος ὀρϑώσ' ἀηρδέφεϊ. εἰ Ὁ "ἡ ἐναν7ίον 

ἐνγῳ ἐναν7ίῳ ηὸ σὲ προχεί μενον μή ὅξδην ἐγ τῳ οὐ χῳ. δ4.-- 



λον ὁ ἐν χῷ ἐνανγίῳ δυει ες πξδα οἰνάγίςι τοῦ ἐνανγίο, ἢὶ ἐν 

“τῷ οὐὐ τ! εἰν4 ἢ ἐνηοῖς ἐγεν"χέο!ο εἰνεσὲν ἄγαν, ποὺ τοῖσ' σγαεθο 

ρεῦο δὲ τος ἐναντίως, ΛΑ ἐναντίων Κ τ νΗΝ, ἢ ὁ ρε! ὧν": 

καιϑούτέρ Αἰνχοῦ "οὐ μώλανος: ηὸ ὑδῷ » διακριτίκοον. εηὸ δὲ 

συπεριτικὸν ὀψεως, ὡς τε εἰ τοῦ ἐναντίου αἱ ἐνωντίχεκα.- 
τρλϑρούδ τοι, ον  προκήμδμου αὐ οὐ δυϑείσοι ΚοσΤΗ γὰ ροιν"- 

"ὁ ἂν" ὠφτε ἐπεὶ "οὐ ηὃ γένοσ κοὺ οἱ  διειεο ρα ἐρϑῶ! εἰσποδέ.-. 

δον το, δῇ λονῦ ΟἽ δριαμιθςρ εἴη ὁ οἰπσοδυθά ἢ οὐκ δῦ πιοῦν 

ου ἡχι ἐνον χέων τοῖσ' ἐν ευν" τἀ: δγεεφο ρας κοΤΉ 29 εἰ δε ἐαν 
μα ἐν τῷ βαὺ τῳ! γέρφτοο ἐγαιν πέσε ' ὧν δὲ τοῦ εένε ἐνοιν α, οὐδὲν 
κωλφ τίιυ οὐ πίω δγιαφοραῖν κατοῦμιζοῖ, " Ἂ: γέάϑυ οἱ δ᾽) Ἀεϊ. 

πὸ δγκοιοσύιύες ἾΝ εἰσνιει. οἱ Ὁ. τ ὁ μδῳ ἡ Υ» εἐρα ΤΗΝ ὃ, καρκίαι ἦν 

ή 6: ὥςτί γδψυ χῦσ, ὅγαφο ρεὺ ὁ πρὶ μῷο! ν λέ έτονε: ἐπε Σ Δ σώ- 

μιρρηρςἢ ὅθεν εὐρύ ΜΚ Ω κκδοκέσο: αἰλλῆν! Ἴοὐ η5 2: ἰληϑὲ ἐρ,2 7 ὖ ὁ ,δν 

ἐναντίων ἢ, οἱ ἐναντίοι, ἢ ουὲ οεὐτοτὶ ἐδγαφδοραΐ εἰσίν εἶ ὁ.) οὗ 

ἐνευντέου ἡ ἐνοεν“τία κου ΤΉ 29 έν Ἰχρορχούηου δὲ μοὶ, δαλου 9 

ἢ  εἰρυρδρῥη τούτου ρκαὐταγ9 ροἼηο καϑύλου σὲ ἰπεῖμ ἄτερ 

δ ὀριομιὸσ ὅϊτρι ἐκ σένοισ 7.21} ἡ δγοκεφορών, ἐὺ 275 ὁ ἐγεὶν-χί οὐ ὃ (Εν 

ΤΩΣ Φανδοσ, (ΔΟΣ προκείμϑρυόθιημος Φανβον σοι! . ἔπε: : 

ηὸ ἐγανπίον ἐν τῳ! αὐ εἔνῳ. δέν ἐ ἐναν Τέφ' "ὑμοίων δὲ καὶ 

οἱ ᾿ δεαφορῖς, ἢ οἱ ἐνων" τίσ; ω τ ναντίων! ἢ αἱ οὧὐ τοὶ κρΥΤΗ γὺ 

ροιώΐ, δϑλον, 4π| 7} πρηίρι νδν τληο εένον ἣν Κα το οὶ. ἢ ὑπὸ 

ΔΊ ἐνοὺν τίν, κέ ἐϑδγοιφος" ἐναντίου, ἤ τπιξσοωι ὶ τινῶν, οἱ ̓  Ὃ 

“ποῦ αἱ οὐ τοῦ, ' οὐν ἰπαρελίν-ον μὲ “ δγαζφοραν οὐ οὐ τοῦς, τοὶ θεί- 

ννὲναιψτίαι «ἢ αἰ μφω ἐναν τέσ. κοὺ πὸ γίμε σαὶ γλαφυραὶ . οἷ μι 

φότῷαμδρ Υ̓Ψ ταῦ τοῦ Εἶν οἱ οὔε ἐνδᾷ χα εἰ ἡμὴ, ὁ οἰὐγὲς ὁρεῖ-- 
μιδσ' τῶν ἐνάγων ἢ σοί," ἐπι ὲκ τῶν πτώσεων κρὼ ἢ συξοῖ 

γον" εὐνατιοη οἰκολουθεῦῖν τος γἱντοῖς γένεσι: γος ηοὺς υροὶς 

δὶς ὁ Θ6ιὉ' οἷον εἰ αὶ ήθω γῆν οἰπποικολὰὴ ὑπηρτίμιας, τοὺ ηὐ ἐπσὲτ 

λα μϑονεϑα,, οἐπτοικοίλλᾳν ἐπιςόμαν ἐσρζ4" μοῦ ηὐ {πὲ ΔῈ ΑΔ "- 



λα, εἀποβεβ Ληκέμον ἐπλρηί μίω. ἐνδοῦυ ὁποιονοῦν ἢ; ξέρη-: 

μϑῴων θμμιλο γηϑένγοσιοῖν οἴ ἤαν οὗ; τοὶ λοι “τὲ ὁμολογία" εὃς- 

μιοι [ωρ δὰ εἰ ἡφῷϑοροι δεοίλυ σίς οὐσία, διὸ φθερεώϑ", δωλύε 

ϑαροὐσίαν. (Δηὸ φϑερτι καΐσ δγοελυτρκιβσιε τε ηὸ φόϑσικο κὸρ 

δ)αιλυτεκον οὐσίσεφυνοὺ ̓  φϑορα δ) εἔ,λυσίφ οὐσίας: δ μοὶ τοὶ 

νὴ ἐπὶ ἢ ἀλλων"ὧ,ϑῦνοσ ὁποουοιῶ λης ϑένπος, νὰ τοῦ Λοι- 

“μοῦ “ποὺν τοῦ ὁιμολοτετοε Υ ἐς λόμοί οὐ ἐλόντων πρὸς εἴ λλη 

Δυῖ ει ΠΣ του γεήνον, “ΤῸ] ἰντρκὸν ὑτείασ', ἜΣ ηὃ δύ εκ σηκόν τοι 

«τικῶν δὐεξοις ὕσυκ. κού ηὐ ὠφεἍιμον, “ποι μχχον ἄγεθ ο ο 

ΠῚ ων) ἐποίσον τῶν ἐριμϑων προσηδοὶ κέϊον τώλος ἐχφ' 

ὥρττεῖ ἑνὸς οὐ χῶν ἡθιημόνἤβη,ηὸ ποιητέον εἶνου; τ αίλοισ, 

κοῦ; τῶν λοι πῶν ἑκοίςου οὕντος ὃὸ ἐΐᾳ δρμομὸς: ἐπιέκηον, 

ἀιᾶρλλον Νὴ ἐκ σου μοίωσ, ὁ σοιλῶς ἐνδέλᾳ τοῦ κατρσχείζῳ, 

διύοηρου δύ συ ρίγον τρῦ' Οὗ ον, εἰ μοῖλλον δε 73ός͵ ἢ ὅδε σῷ 

δε ὁθιημος δὲ ἡ “ον δου, ὁοιαμιος ΚΕ1,οι δ μι λλον. Ὁ ἰδμοίω: 

οδι 72 δὲ "ἡ οδε 12 δὲ. “Εἰ ὁ τε ρνο Τοῦ ἐτέρσοὴ 4) ὃ ̓ λοι ́ ποσ Ἰοῦ λοι 

ποῦ! ἐνδοσδὲ δριημιοῦ προσ λύο ἜΓΉσΝ ρ ἢ διώο ὁ ὁρμσμμῶν 

πρὸ γος, οὐδὲν γαήσι μονὴ ὁ ἐκ χοῦ ̓μιοῖλλον ἐπί σκεψιτοῦτες 

ἐνος δυοῖν, οὔστε Ἄνο του αὐτοῦ Ἔροισ' δα ομηὸν εἴνου: 

Ἐι σὲ δὲ ἐπεκο ρότοοι τῶν τόπων, οἵ τὶ νὴ εἰρημδψοι, ποῦ οἱ 

ἐκ τῶμ πτώσϑων Ἡρὼ "τῶν συφοίγων: .δ)ὸ μοῖρ δεν μιοξλισοίκευτέ 

χῷν "οὺ ὦ προχείροισ ἐχν Ἰούγοισυχρισί μωτοῦτοι 2 ρον λει 

ξρζ'’ οι βαλων δὲγρὺς μάλεςοι κο] ΗΝ οὐ οὶ ἐν φ λύτο! Ω" 5 

'πῶν "οἷον τοτύπιο λέπειν ἐ ἐπὶ πὸ κριϑύκοισουκοὺ ὁ] τῶν 

εἰσὶν σκοπεῖν, Ε, [ ἐφωρμιότᾳ λόγος. ̓ἐπειδὰ σιιυώνυμον 

δ εἶδο: δεν: ΠΡ χείσιμοςὸ τόπος πρὸς τοῖο ᾿τίϑεμδῴοιο 

δέασἐναι κοϑερ πρότερον εἴ ριυτοίν" ἐπι εἰ ματος 

φέρων θρμκεοῦνο μα ἢ ουὐ ὁ δρυυσγου καῦτα τ ρῆσεν, ὡσ ἔπι 

ρον: πρὸ ὄτις δ λλοσ'κοινθσ' ποὺ ἐνβεὸς τῶν τύπτων ὅ:). τύπῳ 
χρησέ ον» 7ῇ δὲ χιλεπιώτερον κατρσικόνάζῳν ὃ ἢ οἰγουσίεἰυά - 



δ4ν ὅρον, ἐκ δὴν μετὸ  γεβηνθιθαδοβδίων φανῴρον: πο ρῷ ἰ 
διᾶν οὖ ηὸν μοὶ λοι εν Ὡρερὰ ἐπ φωτωμδρων πρὸς χο!ουύ το. 

πῤσες ἶκ ἐν ταυτέςοοί ο᾽ »τιτῶν ἐνχῷ ῦ ἀπποσυϑίντ λοϊῳ,υὸ μ᾿ μι, 

γένοτ.ηὐ δὲ δα φοραὶ “πρὸ δεσᾷ ἐν τῷ τί ( ζ χη γένοσ' ποὺ “μ ; δύο "- 

Φοραΐ κοὐ ΤΗ 9 ῥοιώ τοι! ἀνινδεούτων,ἰδωώαηον ὁ ὁριομ γενέ 

ὧδ, συλλογταμον. Εἰ Ρ Τηραι εἴγλακ ἐνῳ' τι δε τῶ πραῖμα 

“ρτ ΚοΟΤΗ γϑρεῖτοία, εἰδῳ λον πότερον ϑ φηθός," ἅσέρος οὐ γον} 

δριομοσγειν. ἐπεισ δρισμις Ἐ:, κότοσ ὁ ηὐ τι ἦν ἄνα σι μια! 

νῶν: "δόε Λον δὰνὴ ἐκιτῶνγ δε: ἐᾷον γ ἐν συμασεραίνε ϑαώ, ὑπτολ 

λέ. δῥαμφουΐ τέ μϑῳ δ) ἀπόχρη πρόσῖνα δα λαγῆνοιναν .). 9 

“ποϊογοιΐν δῤοισικϑυοέσοιν τίς, ὁῤμρυκότες ἐσο μεθα ηὃν ὅρον: 

κρατρεσ᾽κλνοίζον τῇ δὲ υποέρτο ὁῤαβκη συμικιδοζζφνο 077: ὑποέρ- 

λέτε ἐν ὁρῷ: ἔτι ἰκατοσκϑυαφοντι υϑῳ,, ἰκαϑόλα οἱ 

ςτὸν συλλογεαμον. 26} χοτοῦ ““ὐὲνηὸς οὐ Ἰδνομια ἐκαΤηγο οῇ 

ὅθ» ηὸν ὅρον: πο σέ προ Ἴουττο κλὺ τιςρέφᾳν καθοῦ οὃν Λο-' 

ον κοὼ Ἰοὔνο μοι, εἰμέλλφ! ἴσγος εἰν οι ῦ  αἰποδοθεῖς ὃ ορρς: οἶνος, 

σικένάζοντι δὲ͵ οὐκ. ἀνεὐζο δ ὅση οὁ καϑῦ λιῦ" “ἀπό ονΡὉ τὸ ηὃ 

λέξω ὁ.χό οὐχ, οὐ ληθύ ἐς τούέ σερά χένος δ ὑτὸ 1 γομοι λό: 

ετεκαϑό "Ὁ δέοι ἄγουσι κἰνοισοιφυδεῖδς ἡ οἱν "7. “ρεφ' "οἐνα κοῖ, 

ον ἐπὶ 12 εἰνασχ νούζ4ρ.οἰπτόχεη ΥΡ ἀνοισ οὐ νοζον τοῦ ἐια 9 

"νοῦ ηὸ διά ξου, ὁ “Τί ἰκοὐτοίχάνοσ' ὧν Ἰούμο μοι (ιαἼηγορἕται,ο 0 

Λόγος Ἢ ̓ καλογορ Θ 7: "ἣ δοδνείπτα Λὴν, ὅκ ἀμείς αὐον πρὸς ηὁ 

"λέξον ὃ 057} ἰκαϑῶν ὁ δ λόγος μὴ καῖε το ρέϊ το, οὐδὲ Ἰοὔνομα- 

Ἐπ εἰ Υ “πων τὶ ὑπο ρχῴ τῷ ὑαδ]ούνομια, μὰ μόνῳ δὲ, δἴγη 

οἶενδρος ὑποίρ χῴ ὁ δθισμμθσ: Ὁμοίως δὲ πιο “σέοὶ ηὃ 

ἴδεον μὲ ηὸ γένος ἐλ: ἐν εἰμφφοτέροισ' ἾΣ οὐν οὐ σίκ εὐ οἕ -- 

ζ4ν ἀκατώσκευάξς ἐβομιστοὶ μϑῳ οἷν ηοὐ! ἰδύου ας 

νόρὸν ἐκ τῶ α ἐἰρημδμων. ωδσ' ΥΣ ἐπρποπολυ, ἐμ συμ" 

"δλυκᾷ ηὃ ἴδιον οἰσαχο δὴ δοτοῦε - οὖσ τε οὐνο σίου αζει 5 μϑὼ 

ὕῈ},ἣν ἀνελύντρο" καιπρεσικδυάζοντο; δὲ, “πνέντου σὺ λλογίτ' 



ζεϑα, εἐνοέξει. με θδον δὲ ποτα, ὅσοι πρὸ φηὸν ὁ σρῥσμκον, μοὶ πρῦσ 
ηδίσϑον οὐ μόσεὶ Ἀέγεκ: “πρὸν Τέ τε ὟΝ δέ “τῷ ὑτὸ γχοῦμο ξ, 

μα ηῦν ἐκ οτοσικάναζοντο δφκννυ ας 07: ὑπέρ. "οὐναι σύ ναί 
ὕοντοῖ σὲ, οὐπόχρ ἐνὶ δεξί ξοιε μὴ ὑπούρλον, ἐντε κοὺ παρτὶ υ- 

το, Μη "μόνῳ δὲ, κρῖ οὕτως οἷν οἰστκίνασμί βον γένετο, κιοί-- 
ϑυύσερικοῦ ς“πὖ ᾿ πον! ὁρισμοῦ ἐΑ(τέτο. Περὶ δὲ τον είγοισιὅ ὃ 
τ κα τοσιπκυάζαν μ᾽, εἰναι Πας μονοοχῦ “πϑν τῇ δάξαντοι ὑποῖρ 
χάν: ἀνασ'κἀιοζζομ το, δέδεχὸς ἡ 2)} εἰ μεδενὲ μοὶ εἴσχενι δέ- 
ἀθμεβο ον υϑϑνέρριε. εἔνήρατορε ηὐ ἐν αὐθ λί. ἕτικωτας 

σκθυάζονγέμδῳ, οὐϊκε οὐπσόχε ὁ γι ποίρ γᾷ λέξαι: οὐλλά κρὴ 
δγ6Τ οὖσι γμόοσ ὑποὶ ο γέ δῴκ τέον ἀν εεσκινάφον τι δὲ, ἑκανον 
ηὐ δεῖ ἔοι μὴ υὑπούρλον, ἢ πινεἢ μηδερμὶ ἕοιπεε δ ώταερ κοῦ ὧν 
τοῖσ' ἀλλοις ηὸ δος φβεῖ ρου» τῶν ποίδσοιε, Θρον οὕτω, ὦ ἐπὶ Ἰοὺ 

χῶν ηὃ ἀνα σικίνάσοιι ζου κατοσικδυσοι, Ἐαὲσε συμ 
( ἀιμμεύ ηοσ᾽, ὩὉ μὃϑν δ ἰμαϑό ου,Ὁ ὅον ἀνασίε μάθε ὶ κατσ δυο 

ζάνικατασικδυρέζοντο μϑρ γ)ὲ Δφετέονύ τι ταῦεν γνοίγεισηκδνοῖ 
ὅοντοῦ σὲ, ὠπόχιν ἐνέ λέξαι μὲ δ πρέρλον: "ἢ δὲ ἐπὶ μέροισ, δξ.- 

γοταθολιν θχονὴ κατοῦσ' κυ οἔσοῦι ἢ ΤᾺ ἀσικὶν ἰσριφηκουτοοσκδυο 

ζον τε μϑ ὙΥ οὐπόχον ηὸ δεῖς αν χινὶ ὑπέρλον. ὴρ ασχιμοὶ- 
ζονη δὲ εδφατέον Ὁ 671 οὐδενὶ ὑπορχ: Φανζρον σὲ μος δ) τί 

πρίν τῶν φ ἦτον, ὅρον ῥα σικθυοίσσια: “πλᾶςω μδρ ΥΣἐ ἐν οὐὐ τῷ 
πὸ δεσομθύα πολλῶν εἰρυρθων ἐκ δὲ ὟΝ πολειόγοον, συρτῖον 
γἴνετο σὺ λλογίσμδ σ-εἰκοσ' δ ἐν »7σ πολλοῖσ' μάλλον ὃ ἐν, 
Τοῖς ὁ λίϊοι σ οἱ μου τα μια γένεσθα, ἔτ; πρόσ μδῳ ἡρον- 

ἐνδέλετον δνα ΡΝ ἄλλων ἐπιχάρεϊνντε .» μή ἔσϑος ὁλοίωος, 

ἐΐπχε μὴ γένος ηὐ ἀπο δοϑέν. εἶπε μή Ἰ ὑπούρχ τί Σ δὰ ἐν τῳ λό 
25». λῤηρυμθος γένετο ὃ δρισμὸς: προς δὲ τϑλα, τυπὸ ἐκ 
ὡς ὁρῶμ, οὔπετοξλλα ἐγδόλᾳ τοι πρόντα ἐσιχάρόν" "μόγοι δ)ν 

πὸ πρὸς ηὃ συμθιβικοσ, κοινοὶ “σοίντων δα ὀρημδψων σῶν. 

ἐπατέρ χήν μδῳ ὙῪ δε ἕκαςον “ΝΥΝ εἰριμϑμων εἰ ὃ μὴ οἷς 1)- 



ον ἱπτοῖρλ γφ οὶ ἢ γλύοσ, οὐδέπω εἰνήρηίεε Ὁ ἡϑδοσιὸ μοίωσ ὃ ἊΝ 

9 ἴδον. σι να γκοώον ὡς ϑβυοσ' οὐ δὲ γὸ συμξεξφηϊεος, ὡς 2 

νος ̓  ἴδον οὐ πούς χίν μόνον. ὥρτὶ οὐ δυυγονγὸν ἐκ ὟΝ ς ἑτίβ 

πρὸ τοὶ ἕτερα ἐποηχήρ εἰν, ἀλλ᾽ ἢ ἐπὲ τῶ ὁρίαμοῦ δῆλον ἐμ 

9:7 ῥάδον κατί; τῶν ὅρον ἀνοαρένγ' κοι τουσ ίς. ὙΤΟΙ σὲ, χελει 

“ποτ τον" ἐκῶνοί ΤΟΥ τνέντο δᾷ συλλοίι ζεόϑο. "ον ὁ 
7: πο οχέ τΣ εἰριμθια Υ ὁπ Ἄσοσ τὸ αὐππυδοϑὲ εὐρὺ δ: 

ἐσ ὁ λοι (ΑΔ ἐσ, “ποὺ οὶ Ἰοίῦτος, 57) δωλοΐγ τὴ ἦν εἶναι ὁ λόγος. 

μοῦ τοῦ» καλῶσ διέ ῬΈΤΩΙ [υὐεενο. ὟΝ δλλων ηὸ Ἰσϑον μεΐ 

ἌΝ Το] δ ον: ἀναιράν μὰρ ΥΣ. ρᾷον ΤΌΣ ἐκ “σολλῶν ὡς 

ἐσὲ ὑὀπολν εἰν οὐδ» κατορσικδυοίζν σὲ χα Λεπσώτοιγον οὐ τί 

“πολλοὶ δῶ συ μρεβοίσοιε κρὼ πρὸσ' τυνΊω, ὅπ 1 μόνῳ ὑπ 

χά “(οἷν αν αοατα 9 εἶπαι σγ7) προῤίμουτοσ. ρσον δὲ ποίμ- 

χὼν Μεατασίεδνά σοι Ὁ συμβεξικοσι τ μϑὼ δῷ ἡ σ΄ ἀλλοισ 

ΕἼ μόνον ὑποάρλον, ἀγλά ἊΝ οἱνχὼς ὑπτέρχᾳ διφρ τον: ἐσπὶ δὲ 

γχῶ συμρεβηγχθηος ὁτί υὑπύρχά μόρον, ἑίμανὸν δέ Ἵξαμε: οἰν οι“ 

σίεἰν εἶα δὲ χα Ἀιπσώτοογον ἘΠΠΥΤΥΤΕ ΕΝ, 7: ἐλοί χισοί ὧν 

οὐὐ τῶ" δεδύτοε: οὐ ὺ προυθμαόνᾳ ἐν τῳ! συμιμκεβηίι ὁ τιπτώς 

τ ποΐρ χά: ὥςτε ἐπὶ μϑῳ ΠΝ ἄλλων δ χοεὐθθην αἱ εἶν αἱ φεῖν, ἢ διά 
ξαντι 072 ἐχυὺπατέρ ή " ἡ ὁ Τί οὐχοῦσωσ ὑποίρχφ ἐπὶ δὲ “τῷ 

συμρειυκό γος, ὅν ανελέίν, οἰ λὰ ̓δείξαντα, ο τί οὐχύ-- 

πρόρ χά: οἱ μϑὼ οὖν "ότι δυοῶν δ πορήσομϑῳ πρὸς ἐκασοι ὟΝ 

προρ Λημεύτων ἐπ χήρειν, σα δον ἱκα 

γοῦν; ὁδ ἡ ρίθ μὴν τρζ4- 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΔΟΜΟΥ 

ΤΩ͂Ν ΤΟΠΙΚΩ͂Ν. 



ἜΤ Α Δ Ε Ταντος πστοὶ ΜΝ 

᾿γτυῤῥιουρδε δέ ̓ ἐρωϊῴν, καἰ σίον: διε 3 

πρῶτον μδῳ ἐρωῖᾷν μέλλοντος “τὸ- 

γον δἱρέϊν ὅθε ἐπὴ χέρι τον: διφύσε 

Ν : ΠῚ δὲ ἐρω τη μιουτέ σοι ἯΙ ἡ πόϑου, Ἰζοἱ 

(5 ἐ ε ἔκ σοί Ὥρος ἐουυηὸν.. ηὸ σὲ λοιπὸν (ἃ 

Φηον,ε εἰπεῖν ἡδατοιῦτος προν ἐσερὶ 
μέχρι μϑὺ οὖν πῷ λἦρεῖν στὸν "τύπον, δ μοίων τῷ Φιλοσύζϑου 

μοῦ τοῦ δυο λείπ ἰοῦ, καὶ στιίαψισ εκ δὲ ἡδὼ τού τοῦ τορήϊφ: 
κοὴ ὑρω τη μια σή ἐν, ἤσϑον “Ζῶ ὅλο Δεν Τικοῦ "πρὸς  ἐτερο 

δὺ “ποὸν ἢ ψ] ΟΥΣΟΥ - πΡ Φιλοσυφῳ δῶ ζυτοίω τι ἰκα;, 

ϑϑουρηὸν, οὐδ μλλλά, ἐδν οὐληϑή μϑρῇ ἦ κοῦ. γνούριμαι, δῶν 

ὃ συλλοπίαμος, μὴ θ; δὲ οὐὐ τοὶ, ῦ οἐἰπαοίς φινύρδμοσ. δια τὸ 

σιυευσ εἶνο τῷ ὁ ΦρλυδἪ ΠΥ προ μάν ηὃ συμβησόμδψον- 

εἰλὺ σὼσ δὲ μοὶ ασουδοίσελεν ὁ Τί μοξλισοι Νώριμα (Δ σύ 

ἕως εἶνοι! τοῦ οἰξιώματο» ἐκ τούτων ὃ οἱ ἐπιςημονίοι συλ 
Λοπημοὶντουσ μδῳ οὖν ’χσύσωϑυσ 49εν δὲ λαμικάνν, θρ6) 

προτέρον. ἡσεθὴ τούβεων σὲ κρῖ τοῦ ἐρώτα μρυτίσου λείι τότ | 
ΟΥ̓, “1: ορμθρον τοῖς πρό τοί σεν δ σοίη Δηπεέοι! πῶ ρεὶ τὸς διδεῖ, 

κοῤοῖς . εἶναιδεοεο ὁ λέγοντα, δῶν ὁ ὃ συλλογίσμος γένετο 

οἱ δὲ ποιροὶ τούτοις Λα μιεανόμϑραι τόῆα ρίς εἰσὶν δ κ ἐτ 

“προ εργίϊσ' χορν "729 δ ϑήνο τὸ καϑύλου: εἰς Οἴπκομ “ΤΩ λό 

᾽ εἰ; χρύψιν, “ΤΩ συ ιτσυροζομιειηοσύν πρὸ ηὃ σοιφί 'φεῤ δι εἰν τ 

λό. σὸν" πριραι δὲ τού τοῖς, οὐδὲ μίαν λινπτέον πρότοισίν, οὐ} Ἃ , δια 

ηούτ' Γ οὐδ4ρ νὴ νὴ ἐρωτη μα ζάν πελρουτίογ' εἰ σὲ δ αὐπροικρυ 



Ψψι ν »αλεῦνος χάθαν' αὐξπεδὰ “ποῦ συι ἡ Ῥ]ουί"ΤΗ ρα μια τοία, 
πρὸς ὑχερόν ὕ3ην,λμοίβε Υ τούτοισ χιῆάϑασ: τρρσ' μδῳ ὑ εἶ;- 

γουκοιύους δῶν ὁ συλ πίσμος, οὐκ ἰθὺς προτοῦ πίον ἀλλ ἀηρ 

σου τον ὑ Τὶ εἰρωτώτω: οἱ ον μὴ “Ἢ ἐναντίων οὐ ξεδν το Ὁ οὐ τ 

ἐ “ας μην, δὰ ηοϑηὁ ὁζ Λατοῦς λαβέ μνουὐμεὶ Τ πο τικειρθύων.τε 

θέν » 7 Ζηου, νὴ 571 Ἢ ἐγαν πίων ἡουὐ “Τὰ ἐσ ς ἡ μησυλλοΠά 7. 

ἐπερδὰ ΤΡ ὁ τικήμέ τοὸ ὀγειν τέο ἐδρ ὃ μὴ τι, δῇπαεω 
ληπτέον »προ τοήνοντοι ἐπὶ 9 κουτοῖ μέῤῥ ἐναντίων: ᾧ δαὶ συλ 

λοιαμό, ὴ δῖ πωγωΐ σοῖς εἰναι οι ιν ληπτέον." τοῖς μὲν ἐπώ 

γῶν, τὸ τρίς δ συλλοϊοημῷ: σοι, )λίαιν προφαῦ εἰ σί "ἡ οὐ 

χοῦς προτεΐνο γτοζ οἰ δῃλο τερόντε ὸ ἀεὶ ἐνῇ οἰγρςοΐσεὶ τ Τῇ τ 

-παίοἢ ηὸσυμίάησο μλ: “λεὗμα ηὐ αὐτοὺς τοῦς Χσί μᾷπρ οὁΤεΊ-- 

ν "Δ ιμηδιυμέμ, ἰκεδιλαρ' ἔχε ἰωΝ- τοῦς ὃ ποι ρα τοιύτ ᾿ὐωμδ, 

λῳπρίον αἱ ωού των χαί οίν' ὑκούσηι δ ὧδε χυβέον. ἐπποέγονται ἿΣ 

ἐἰπδῆϑκ αϑέκ απο, ὐσπ πόκαϑόλνοὴ π᾿ ψωοί ζς ὭΣ ὁ τοῦ ἀϊηωσει 

Πώριμα 3 μάλον πο κκοζ τοῦ τὴ αἰαθμσὶν." ἀπλς ΠῚ Ὃ ἌΝ 

κερύΐαπον τα δ προσυλλογίζε ϑεω δῶν ὁ ὃ  συλλοπίαά βοβαῤ 

μελ4 γένεϑαα ἡ Ἰοΐτοι ὦ ὡς πλάσι: .ἔη δύχοΊζηο εὐμητὶς Ἷ 

μόμον τοῖς λὐοακουέουσ', αὐγαὶ δὲ Ἢ πρὸς τοῦ του χρησίμων, τινοί 

συλλογέζοι. ἔτι τος συ μικσεραάσγμμουποῦ μὴ λίγ "αὐ σερὰ 

συλλοπζεῶν οἰθρύά. ὅτων ἽΝ ερρωτοέτω εἰγοςησείς π΄ ὀθευρ 
χής ϑέσφωσ'. Καϑόλσ! ὃ εἰπεῖν, οὕτω δεῖ ἐρωῖάν ηὸν οἰῶν 

καὶ πευνϑανόμδμορ' ὥςτε ἐρωτηρδρῦ τὸ παπερηὸν λόϊν, κε 

γόντ' ν ὁ σὺ μησέρασγκοι ζητοθϑθαα, ηὸ δαί: Ἴδη ὃ ἔσται μελι 

σύ συ οἱ ΤΩ λελθένηοσ' πρόϑιν πρόηρυνμόνα Ρ ΤΩ ἐλέου ὰ 

έν συμιπέρκομα, ἄδαλον πῶς συμβοιίμφ δαὶ ηὸ μὴ πρὸ 

ορᾶν ηὃν εἰτρχρινόμενἐκ τίνος συ μραίν4, μ" δε θρωϑέντων 

"Ἢ προτέρων συλλοτῤσμεοδν ὀπκίσοι δ᾽ ἂν δέρθρωθείν ὁ 9 συλλοῖς 

σμὺς 75) συμπερασμα δος ῥλὴ ἸἼόρυ λήμματα ἡμῶν τιϑέν 

τῶν, εἰλλεκεῖν ας ὑφῶν συλοησμὺσ' γίνετοξ! Χρήσί- 

[9] ἐξ 8 



μομὴ οἰρϑμὴ ἡ ώ." ἢ τὰ ἰξιώματα λαμρείνειν ὀξῶν. οἱ συλλο 

Παμοι “ἰλλναλλαξ γὸ προσ’ «τέρον μη ἡ πιὰ συμπέρασμα. 

θεμένων ΝῚ Π 0. καίων πὸ ροέλι Λε, μᾶλλον ηδ συμιευσύμ 

νον ὁβ οὐ Τ᾽ βπροφαινες: Χρη: δ(Δὸ ἀῤμεῷ Λαμροΐν ἰφῶν ἕν 

Νχἢ τίω καϑῦλν Ὥρο πεσὶν, μη ὦ ἐποοῦῆβ αὐξαν .- συφύϊλομ" 

πρὸ ροελοζίζον τοι δ ἑουυ τ Ὁ οτρῦν ἐπῃ 775) σνφόϊλου ληφθῇ οοσί 

σμος, ὡς "ϑὴὸ καθολῇ συΐχῳ οξντεςιοἷον εἰ διοι λαβεῖν, ὅτι δ ὁρ 

πἴό ἐμὰν ̓ ὁ ρέρί) “π μωρίας: ληφθείη» ἢ δΡΎΝ ἐδρεξες εἶν" Ζέμιω 

οἰαισ δια Φαμνομϑῥην ὀλιγωρίαν δῷλον καὶ 012 Ἰέηου λυφϑέντ', 

ἔ 0] μ“ἱ ἂν καϑέλυ ὀπιφοσω ρέ μέϑου. Τοῖς ὁ ποῦν προ τονε 

σ᾽. Ῥρλλεύκις ἀῤανδύψν συ μβοάνᾳ  ἀπρικφιγὸ μὴν; δ γὸ μιαῖλ 

ἔχ ἐπουῦ 8 τ' Τ ἐν συισίν"οἱ ΟΥ 07) ὅ πὰς 0 λργ ομδῷ ὀρέγέϊ τὸ 

μωρίας τὴν κ᾿ γόνλισίν, ὀραζόμεϑα κ᾽ κἴ, ἐκόρεσόμιϑα τιμωρέ, 
Οὐτ: ἦσο Μ ὅν οὐκ ἀληθήςη ἐν φοζσ' "πο ρνίων δ ἑκανν τιμωρία 

ἩΣΟΜΙΙ δὲ ΓἼμόνν, (ΔρρΙ"σ μετεμελέ όσα (αὐζχάτὶ πήραν, 

πὶ νὴ Μὴ σοκέῖν ἀλόννουῤνθ ὧδ τὸ προπενόμϑρὰ ἐπὶ δΊνς εἰ ἐς 

υδριηῆ, δ φάσδ δε Τωροιοῦ, ἔτι γὐπροτεή!, οὖν ἡ δοῦν, 

ομἰεξιλλέ χάρ προτοήνοντο' ὑλαῦὰ τρὸ προτ τὸ ηφ σ΄ χήσί 

μιαειρόναλτηῦ εἰ εἰ τί ὅ Τὶ μοίλιςσοι ΙΕ [ῶ ἀδολὰ πε τέρον. ηὃ προτεί- 

νομενὴ ἢ Ὁ ὸν ΤύκΕὶ “μον βέλζ λαβ'  ἐἰδώλι κ ὄντ “1 πρὸς τ 

965 »υσέ μα λληὸ δοκῇ ν οὐὐπ' χιϑέκσῃ- ἔτι δειω τῆς 

ὁ μοιόπτατ ̓παυνϑοίνεϑ". "δὰ ὸ πϑθαν δι λονϑον4 μάλλν “Τοῦ 'κεἷ, 

ϑύλυ. οἷ ον ἮΣ ὥςφσερ ἐπιςάμηἃ ἀἤροια δ ὁ ἐμαντίων ἡ οἱὐ 

Ἴπ, ὕυχῷ τοῦδ ἡ ὶ αὐαθησὶ ἢ: "Ἢ ἐναντίων αὶ οὐὐ τὴ ἐδ οὐνοί-πποχὶ ἐ ἐπε: 

δὰ κα αὐαθησὶς ἡ αὐτῆ ἕΡ ἐνάν χέων, δι ἐσπεςη μο θη δέξον 

μοιον ἐπωγω τ δ μὲ τον γόνγειίκε μἱ αὶ ἀπὸ 3 καϑίκαςομ ηὸ 

κειϑόλε λαιμβοίνξ) ἐπὶ δὲ ὁ μοίων ἐκ γι: λωμβανόμϑων 

τὸκαβόλυ' ἐφὦῶ πον τος τοὶ ὑ μοι εε ὅδ1. Δεῖ ἢ οιοὐτ ἑωυτῷ 

ὡς ἐνσοισέν φίῤ ἀὐυηῥπτως ὴ ἔχουσ᾽ οι οὐρικρινόμδροι πῇ, 

Ῥυς δοικῆν τοῖς δεκιαΐως ὑπιχάῤ- Χρυσιμον: ὃ μὴ ηὸ ἐπελέ- 



Νν: ὅγε τῇ σειῤηϑύ; μη ἡ λεγόμ κ ηο γὅτν. ὁ ὀχκνϑσί δ κινεῖν η0 ὁ εἰωϑοΣ 

ἐν σοίσέν μῆ ἐλον τέρ' ἀμαῦ ἃ δια ηὸ χβϑον ῶ ὌΝ γο]ς ΠῚ 

γο]ς, Φυλε ον) κινῶν αὐτο: ἔπ "ὁ ΜΗ ὶ σου δοζζ4ν, κὰν ὑλὰ 

χρήσει ἡ β. πρὸς δ τοὺς ασοὺ δοίζοντας μαΐῆον δὐ γὶ Τείνα σέ" 
Καὶ ὃ ὡς ὧν "ποὸ φρο λ προτεέμᾳμ. Ὅλο διοθμοτ προτεινὸ μὴν 

ΔΝ μή διαθηδ,χφησίμιον τιϑίασι ῥκοῦν ΟΥ̓" ἔπ μὴ οὐὐηὸ ΩΝ, 

σχεῖν ὃ "δᾶ λιφϑῆ!" ἰῷ Ῥὕπο ἰοῦ ἐξ ἀνάδοη: ἰούμον τ 

ὴ συΐγῳ ρῦσί, δὺο ηὸ μὲ ὁμοίως ἐκ πουπχων φανερ᾿ εἰν ηὸ συμ 

βυσομῆν ῶ ληφϑέντ' Ἴζγου, ἐἴλι"πτοῦ! Ἰεαζπκεῖνο: Καὶ ηὸ ἐσπὲ 

δίῳ ἐρωϊάμ,: ὃ μεέλισο δύέλῶ λευβέιν. "λιζλίσο ὴ τοξ πρῶτος 

λὐανλήσσί; δ αἱ ηὸ ηοὐς πλόος ἐρωτῶ Ἰὰ πρῶτος λέγ πέρ 5 

μαλέσυξ σου δεί σι. "ποῖ ἐνι4 ὃ πρῶτα ὙῈ ] οὐρ Τοῦ προτεύν' . 

οἱ ̓ δϑύσκολοι χοὶ πρῶτο μούλίσοι συγ φξο᾽ δ υμῇ παν τελῷ 

Ὁει Π " ηὸ σὺ μίησυ δ ἐπὶ πΈλευ διδιυσχολοόν οἷ ὁ ὁ μοί 

ς᾽ (Δ ὅσο! οἷοι εἴρεμέϊς εἰν ἐνῷ κηριερίνεβο. ϑέντ ἐν χοὶ 

“πλεῖστο, ἐστὶ ᾿ πίχὶ τέρθρίνομῖ τ οὐ συμδοώνοντ ὦ εκ τ΄ Ῥ κάρ. «Τί 

ϑέασέ! 2 ) προ χεί δι, “πἐσεύοντ ΤΝ ἢ «ξ4. “Κοῖ ὑρλαμρ άνοντ' ἐσὲν 

πεσοιῶϑ". ΕΤῚ ηὐ μηκιφν οι πῶρεμβοίλϑ' σοὶ μησὲν »ήσέ 
μα πρὸστ' λον καϑωτσέρ οἱ ψιυδοχροειφδντισ Τρλλυνὶ δ ὸρ 

τῶν ἀδωλορς ον δηέῳ ηἢ ψιδος: 200 διλαγϑείνεσ᾽ ὃ ἐνίοτε οἱ ἐρῶ 

δ χεσ ἐν παραβύσῳ, προς τηϑέντ' ἃ, ̓χαϑοῖν τοὶ προτοτνός 

μϑψες, ἐὸν τέθείη. ἘΕἰσ μα ὅν χρύψιν,: δ θρυρδῥοις χα" σεν 

ὁ}. "εἰ δ κόσμον, οἰππργογῇ δι δγὰ! ρέσει ἢῷ Ἢ συήε". ἡ μα δν ἐποῦ 

γῶγν ὁ “ΡΙοΥν τίν, δάλον: γδ δικεφεῆϑομε,ηο]δ Ἐν: πο ο᾽ 672 ἐπ! 

σή με ἐπσιοηί μεσ μι ἈΤέων. ̓  τῷ ῦ ἐκριδισέφα εἰνου, ὴ τῷ βελ- 

γχέόν.. "ἡ ὅσ Ὁ ἐπσιοπμών, οἱ Ἢ ΓϑύωρηΤέκαὶ, εἱς ὃ Κα οὐξ, “ποῖ, 

οἱό σὲ γρ[α"τεκοὺ ΤῊΣ οὕ Τῶν {κοσον στυυετπλκοσίκέν μϑκὸ τὸ (δ 

λό τον οὐκ ἀνοεξκοῖον δὲ φεθῆναι, προν τὸ συ μυπέροισμεοι: 

Ε ,σ δὲ σριφήμφαν, πρὸ ραδλει μοι τοι ΓΕ ἸὐΡαρσῦο Χο “ σἕον: σὸς 

ραδιεί μοοτον δὲ οἰχ ἐα 48 ὧν ἴσμεν οἱ ει μηροσ: μὴ οἱ οι χοι τ 

Ω {1 



οὐ Λοσι των ἣν σριζέσε ρο ἐηηὸ πτοτεινόμὴν Χρησών ὃ 
ὁνχῷ 5 διαλέει ϑοε,τῷ Μ συλλογισμῷ προσ τι διαιλόκτηκῖς 

μα ἢ πρὸς τι ἡρλλί. “τῇ ὃ ὑπάγω γῇ, ηδυνοντίον πρὸς Ίξσ' 

Ῥλὸ μέζλλον ἐ 6} ὃ ὑπὲρ Τέτωγ, πρότερον. ἐσὺ ἐπέ 

νίων μ'  ὑποῦ γόνποῦ διυϊοαρὸν « ἐρωτήσοιᾳ ηὸ καθὸ λυιζαὐνίων δὲ, 

2 ἐάόνον δορὶ ηὸ μὴ κι Εἰ ὅϑον τοίξς ὅμοι ὀππισή ὄνομα ποίσνιᾳσ' 

κοι. ιαἦοτον δάμη κωϑόληλαρέν, " ἐδ ς ἐπὶ “ον τ Ἢ “ο[ότων 

Φασὶ γοὔ δγορί σοῖς Ἶ χαλεπτωτος χἢν (ρου, τ΄ ἀρ τυ. 

μϑιῦ ων οὶ ον το, (Δ 7Ρ] κοῦ. ἊΝ πουραὶ οὔτ γρλλοίιείς αὐνὰ, ζ ν 

ἘΟῚ τ λογους:οἱ Μ τφείσκοντίν 0 τ σεν Ἱποὶ Τοῦ μὴ 

οΥ Ἴὲ εὐΐῳ οὐΐοι γἀμφλσβιρίτι χα ὑμοια, μὴ ὁ  ό μοι αι δ 

“πελρου τέον ἐνὶ ποῖν ᾿ἢ Ῥ[Ζ τῶν ὀγομιρςοηρ ἐν αὐτ, ὑππῶσ' 

μόσχ τῷ  οὐπρικθίνομδῥῳ Οβμ οἱ μολσβηῖ ὡἰς ὕχθι μοίωσ χα ἐπι 

Φερὸμν λέι. "μήτε 5  ερωτδτ συκοφαν, αἰς Τὰ “ὡσ' 

λε)ϑμδύν ἐπεηδὰ Ῥλλεῖβ τὴ χδ μοί ὡς λεομέΐ ὁμοίως Φοΐ 

νῷ λέγεόθα: τον ὁ ἐπούτονηοσ ἐπὶ μὰ μΆ ' δι οὐ καθὸ 

λυ ηότε δύμαλ οὐ"υζη τ “ Οὐ οισένημὴ εἰπόντος δοί τ ς ἐπὶ Τίνωρ 

ὅχως  δέιεοιιον ὠποτεῖν ἐπὶ τί ἦχότως.' “δὰ ἐπώύξομτο 

πρότερν, ὅπτωτίω ἐνφοϊσὲν ἀπονήι Σ Αξιωτίον τὸ πος ἐγ συ 

δες μα ; ποῦ 1; προτετνομῆ “φέρειν, ἂν μι ἐν μιόυλ κα αὶ γ ὴο] 

ϑπορικαβαπερ αὶ δυοὶς 23 αὐτίων αριθιι μδνοσ' πρῶοσιδέ 

ὴὰ γὸν ἐν ἐσοί μὴν ἐφίπεβ τὰ ἐν ςοισίν ,Φέρφ" ἢ 1 λέϊᾳν ὁ οι Ἴζη μὸ 

γον γ|ὅ Ἐν" Προ τί ἐνισοιμδῴτν τῷ, καθόλδ" “μὰ ἐν αὐτῷ 

ὃ . ἐν συεσὶν φέροντας, δ θυπε! ὁμωνύμῳ. ἐ Νὰ 0“ ἔχ εἶν Τίς, 

Ωὸ μὰ οὐ ΤΩ χε μοι, ἢ Ἡ »ὐδο ὁ χῶρα ὅ χο!ὴ κἂν ἡξωχράφος νὸ μὴ 

οὐ 1 χύμα. Δ ὁ μοι δ δὺν Τὶ ΜΗ 1 ἑαυ. διελόμηγόν ἐ ἐπὲῖ 

Ῥιάτων, ἐρωτητέοψ' ιλανϑοινησῃ 7} τ᾽ τ ὁ μῶν νέας, 4) σέ ξᾷ ἐν 
᾿ 

κῆν τῇ προτοσει; Ῥαν: δι ἐνχῷομωνύμῳ, κι λλὲν. οὐὐ χα. 
εὐ 

ἐνέσοίμϑ κωλύμ τίῳ ἐρώτησιν, εἰφοερι ν τοῦ δέ ἐ ἐμ ᾧῷ ἡ. ἐν σοί 

σέ δ, προτεῖνάν τὸ Λοϊσσὸν ἰςαθόλου πτοοῦντοο, ζῳρσ' ἐν “οί τ' 



δ᾿ ηὁ ὁ χοήσί μον: οἷον ἐπὶ τῆς λήϑας α τῷ ἐπλιληάδοιδλ συγ 

γὼ ρὅ σὲ κὸν ἄτρρα δληκότου τ ̓ἐπιστήμον, ἐσήλεληῶν δότε με 

χορετσέσο ντ 15 πράῃμαιτ: οὐπποικέρληκέ, ὑπιλέληρσοι διὸ ᾿Σ "ῤητι 

ὃν ἐν οἰφε,λόντος ἐν ᾧ ἡ ἐνροισίσ' ηὃ Ἅοιτρμ: οἷον εἰδεο μδιῤοντ' 

ΊΖ προζϊμιαν, ἀηρβέϊιληκε ᾿ ἐπτέσπί μην δ) “τί ἐπσιλέ Λη φεῦ: 

ὁμοίωσ: ἢ ") πρὸσ τὸ ἰνισοιμδραε δ)ότι τῷ μείζονι οἰφιθῷ μό 

ζον εἶν τέκε) χαχὶ. προφέρεσι δ δ δέ τῃυτείᾳ ἐλάπονι ὀρμπῖ 

ἀήκθῷ τ᾽ μεξίατ,μᾶζον 4, 418 "ἀντέκεῖ. πίω δ υύ νυσὸν μειί τδοΝ 

εἰν κακχὶ “τῆς καυλᾷ ξΐατ᾽ οἰφοέρετέου ὅν Ὕ ς“χἡ ἡηουτ ἐ ἐν ᾧ ἡξν 

κοῦ σϑτ' ἀἐφαεριϑίντ ἐλιμᾶλλλλοθέ (δ ὅσῃ τῷ μῷ ἴων ἐλαιθῷ 

μέϊζον Κορ χὶ ἀν τέκεῦ) ὦ ἐδὲν ΜΗ ἐσέυυς πηφέρν ογζύχε οὶ θάπτει: πὰ 

ϑοίπσερ ἡ ἡ δὐεβία ἡ αἰ είαν. Ουμόν: ἐνίσοίμδῳ, γΊζ Ῥ|5πὶ 

ον, οἰ, κιν οὖνιν ἐνρυέσίναιῥνῆῖ, δγὰ ηὁ προορᾶν 7 Ἴγέτων: 

εἰφααρεϑέντ κα ἐν ᾧ ἡ ἐψρσισὶσ, λν οβιααθήστς! τιϑίν" εδγρὰ ηὸ 

μὰ προ ράνἐψτῷ λοιπῷ. ἐστιν ἦχῶτ “νέαν ὃ μὴ τιθι, εὐ “σοίς 

1ου μῷ ἐν συεσίν, οὐχὸ ἐξ ἀτρδοῦρ" εἰ σὲ χὰ ικ( ἢ: προτούσίων: οό 

ὑύτιμ Ὀψιωδᾷ ἐπότι ὃ οὐληθέξο. ἐπὶ μούτων γεν εἐζδ ε- 

Δ ἢ ΨΗΝ .} λοι πρὶν αἰ λοδες κατο λίπ ̓ ἔδν δὲ ς φῶτ Σ »ρΚ)λων 0 

“είν οντο ἐμὴ φέργνδ ἐὐπρίσθε κἰξιωτέον προτιθέναι ἐδ εξ, λ.ς- 

ἈΤΖ ΧΗ ; δέκ, πρότορσίσ', προσ ἣν οὕτωσ' ἰ-πσὶτρλλ᾽ ἔχουσι, Ὁ μι σεν 

ἔγςουκσίς: ταν δὲ ἐνσέ χα! ηὸ οὑϑηὸ ἄνδου “72 αἀδουαῦον: ΠΡ 

δυο “Τῦ οὐδιυϊοίηον συλλογίζεϑο εὔτρδφκυύντι μα αλε 

γόυϑμῳ οὐδὲν δγαφθέ ρᾳ ἢ ᾿ οὑτωσ' ἐκείνως συλλογέσοιιϑα,: "δῇ 
οὐλεγθρδῥῳ δὲ οὐ ΠΩ τῷ δια το οἰδοιυοίηου συ λοιμῷ 

εἰνὶν με ὴ Το οἰδου!οίηον συλλογέσοιρμδῴῳ, οὐκ ὅξην οὐ μι σβε 
πρίν τον νὰ ἀἰδειαιηον σψλλογεσω 1, μὸν μὴ λίαν " ἜΘΝΟΩΝ 

νὸς ἡυφοὺ ΟΥ »οὐκ εἰδιών ἔασι εἶν" ὥρτε οὐτίνεὴ τ “ἐρῶ 

τώ σίν ὺ βούλοί. Δέ: ο προ τοήνάν ὁ ἡπεέ δα ἐγρλλὼν μ' οὗ ἐλ νν 

ἔχ ἐνσοεσίᾳ δὴ , ὅλ μη εν ἢ ἥ μὴ ἐπὶ ων ἐγ πιηὶ αὶ στιυίδιξν. μι 

διυμεέμϑμοι σίυϑοοᾷν ἐφῶν Τχδτ κνὺ οΥ κὦ Ληϑὲς τιϑέω σί 5" 

Ω τἰἰ 



ὧν δᾶ δ συμπέροιαμμοι ἐρώτημα γρεἶν' εἰ ὃ μὴ ὀῤαμϑύσειντ 

ῷ ̓ δοκέν γέγονε νου! συλ για φαρλλεύκες, δ δι μη ἐρωτὼν- 

ΠΑ ουὐγῶς συ μβοαῦνον ἐπιφέρον, οὐρνδν τοῦ: Ὕ ηοῦ ηα φεῖσντ 

οὐσονι δ σίνὲ κόζχι ϑοω γ6] ἐν Μή 1 στισο ρισίν ὃ, Ἢ συμδαῤμᾳ ἐκ 

τεϑέν χων. ὅτον οὖν μὴ ὁ φήσοις συμιξιόνφν, ἐρωτασψοὐσὲ “ὐρ 

γηθν; “σοίνπε λων, οὐδοϊκέ! πέλϑνέναν συλλή τισίν: ὧυ δοκεῖ 

5 πῖν ηὸ καϑῦλυ δγριλου ταν πρότοισ εν" οἷον Τί ξέν λῤδε. 

ἢ γρσοίχῶς λέ ὴὉ ὁ οὐγαιϑῦν. τές »» πρότασίσ φγωιλος Τρκὴ πὸ 

ἣν ξεν οὐηρικοίν εϑϑο γα ὴ ἐμρὲς ἢ χρὸς εἰρυμδμαις, ἐκ. δΨὸ 

δὲ δου λείε τίνα ὅτε πόηοι ἰρκώυ τοι. Ἢ ἔρωτα μεΐτων, ἐδ μή αὐ 

ποῦν δυορήσοις ἢ  δγελουϑ εἶστε: οἷον ἄράγε τοῤλιϑον ὑυχωφὶ 

ὅχῶς λέγ). "προρῇ ὴ τοῦ γαῦτοι ῥᾳσίαι κα οἰπόκρισὶ, ἢ ,καταιβή- 

ἐν χὴ τὴ οἰπρφήσοιν το ὅηο πειρατέον ὕχω προτείν' χοὶς Ῥ"" 

οὐ τ “Ἢ προτάσεων: δ μα νὴ δγκαον᾽ [δ παι ρίκε νου ζυτ ἢ 
συιλῶς Δέχετοι τρξγοιϑὸν ὃ τῶν οὐὐ πὸ διαιρουμδῳ οὐ "δὰ προ" 

τείνο ὑδε μηδουμοσ' συγχο ρύσῃ!» ὦστις δένει λόγον “δὸ 

"ἡ χβόνομ ἐρωῖᾳ, κασοον ταυνϑοόνοτονε εἰ μϑῳ Ν᾽ ἀπρίκεινο μέ 

ν΄ “Τῷ ἐρώτῶ μῇ ἡ τϑἠρωταρδρον, δάλον ὁτὲ -πσολλοὶ ἐρωτή- 
ἀμουτρῦ ἃ ̓ ρωϊᾷ" “πο λλοίκίσ' του τοξ. ὥςτε ἢ 1 ἀδολεχέ, ἢ ὅκ ἐ ἰ χᾷ 

συλοιίσμον εὀξὸ λίτων » πρῖς συλλογέσμιοσ' εἰ δὶ μὴ οὐπτο τ 

κρένορμϑῥα, ὅτι ἐκ ἐπεμζὴ ἐ(ίσοοτοο. ῥογδόσι χά ρδν 

τί χυλαπὸμ ποὺ ὑπό χῳ ῥάσον τρῖσ οὐ τοῖσ' υἰπτοϑύσειε: σὲ 

Ῥίούυτου τοί τέ Φύσει πρῶτο κρὰν τοὶ ἐδριτρί: τὸ υϑῳ Δ» πρώτου, 

χὰ δξϊτο: το δλαιτοι δα πολλον πσεραόνετο, δουλομϑύῳ 

ηδ σειραί λει μθάνν οὐ ηὸ Ἢ πρωτ' Ἧ 1 σορλαμιουτῶ δὰ Φαόμε} 

τρί ἐ ἐπηχάρόμοτα: ἀδιυνοιηον )) ἀηρδφξοίτο,μι αὐξαμδια 

εἰ "οἱ κε ἴων αὐζ γον, ὟΝ σευυόραντο μι δ ἐρόέτων. σοίζε- 

ὅϑου, μϑῳ οὖν ὁ τξιοὔσίν οὗ αἰηρκρινόμενοι, οὔτ᾽ δνὸ ἐρώπδϊιο ο᾽ 

θέ ζυντού,προ σί χουσί: μοὶ Πνομένου δὲ Φανεροῦ τί ποτὶ σοὺ 

προ κείμὴν ὐῴάσὸ, ἐπσιχάραν: "ἀκοίλι σοί ὃ γὐ 3 πλτσεοὶ πρὸς αὖ 



χάσσυμθαίνᾳ . τοὶ μὲν γνῷ ἴλλα δεὰ ’ποντων διείίενυ τοῦ!- 
τοῦ τοῦ δούιο ἐνδέ χε τοῦ δυξ τέρων' “ἰλλάνοτίς οἷον ὁ ὀριηιῷ ν᾿ 
ποίούτων ἕκαςον ἴγωθη 4: ἔς δὲ δωσετοι χείφητου ΔΧ τοὶ λί 

εἰν ἐγγσπήτοἰρχῆσε ὅ ἊΝ ἐν δέ χε τοῦ ἢ “πολλδὲ προσ αὐτοὶ λό: 
Αϑὺσ' “πορί σοι ϑοω ὀλίγον ὀντῶν δῆτα αν α μέσον αὐ τουτὶ κρῖ 
τῆν οἐρχβτ, δ ὧν ἀνεϊκιι λείκου ὅϑο τοὸ μιετοιῦ τοὶ: Τῶν ὸ 
ρων λυ φεπχάριτότουτοι οὐηο πον των ς εἰσὶ μείλισος, ὅσο! κέ ᾿ 

λβην τοῦς το]ού ]ς ὀνόιμα σίν: εἰ πρώτον μϑ ἀδῳλείσεν; εἶχε εἰ. 

σρλῶς τε πολλαιχύε) λέχέτοη. προ δεὲ ούτε, οι δὲ [Νώριλιει, 

γὅτερον κυθέωε! κατος μέ τοοζβο ράν ἐπὸρυ δἐρισοιμῇ ̓ χέαῖ. 

σγας, μϑῳ Ὁ ὕω εἰν οἵὉ δι ἐχφὑπεχέρά ματα. δγεὺ δὲ ηὸ ὦ 
Γνοέ ας εἰ ποι ῥυὲ ηὸ δίς κα το μιατοῦ Φο ραν Λέγεθο ῬΙδ γον ὕξεν, 
οὐκ ἐχφ πῤτί μησίν: ὥλως δ΄ πᾶν πρόβλημα ὅταν λυσέπι 
Χείρησσν, ἢ Ὁ ρουδιᾷ ϑυ, ὑφρληππτύον, ὶ ἘΆΝ δ 3 κατοῦ 
μέ τουφοραν εἰγορ λεγο ρϑύων βοὺ “πόρρω ὟΝ οἱ ἐξρχον: Ἐ δα 
(μὴ Ἰφανέρον εἶναι πρώγον ἡ μὴν Τοῦτον "(οἷ “Τίν εἰ, ποτὲ δἰ 
ἰρημδμων Ῥοπῶν ὑπ ρμὸ σίω αἰνπορίαν ποῦ ρέχί.). Φαμεροῦ 

Ὁ ὄνος τον! ἡρόπου, δῆλονῦ ὁ Τὴν ὁράσει ἀὐδῴοι εἰ ἡ ἡ διε ρεῖ 

δ)ε2:: ἡ πῶς δ οὲ μέσομ προτρέσείς δοίζεῶν. δια Τούτων  δείιις 

νυ τρρετοῦ ἔλρετο. Γογλοῦς τα 5 θέσεων μὴ καλῶς ἰπεύγδο μῇ 

75 ἐθεημῦ, δ ἐφόοον ,δγαλέγεαϑε νὴ ὑπεχφρ ἂν. (οἷον "αύτερο ἐν 

ἐν; ὄνον Τίον, ἢ σλέω. ὁρευϑέντων δὲ ἢ ἐγαντίων κω τοὶ Τόν; 

ῥαδοον συμθιροίσοεηῤτερον ἐνδέ χα ταλείω ἢ: 53 αὐ εἰν ἐγαν. 
προ, ἢ δ ηὸν οὐ ηὸν ὃ  ϑότον νυ Ὗ ἐπὶ 53 αἰὼν  ὁρισμιῦ  δεουϑρων. 

Ἐρδξιδὺ (Δ ἐν οἷς μαϑήμα σὶν ἔνια, δηδριαμεῦ ἐλλῴψην οὐ ̓ ἐσύ . 

ως γράφεϑα οἱ ὃ ὍΡ ὁπ ̓  πορὰ τίω λιν ρεῖν τέμνδ σοι ὸ 

ἐπέπεδον 2ρα μι, δ μοίωσ' δια ρε τίιύτεφο κίων ώ τὸ χὸ 

θέον. 12 ὃ ἑριομι φηϑθύν Φανοθον ηὸ Λαγόμϑρον. τίω καὶ ὙΝ 
τέο ταιναΐρεσίν ἐλ τοὸ χυθία δι αὐ χραὶ μρκαμ: ἀδιδύριαηΐ 
1ὅ οὐτε λόγυ ΧΩ Απλιςὴ τὸ πρῶτο Γ ςυ] χείων τί 3. 



μᾶψων μὲν το ὁρισμῶν, οἷον τὸ ρα μέρη: κα γῇ κυύκιοσ ξᾷ 

ως ἐξα: πλίω οὔ πρλλοίε ρον «κα οῦν 7] ζτων ἐγχέρειν, 

δγοι πὸ μὲ πολλά τὸ ὁῤεὰ μέσον εἶνο. ἐαν δὲ μη πιϑῶντωροἱ Ῥ 
ἐγθι ὁρισμοὶ, χαλεπὸν: τύχα σόλως ἀδιώετον: μοι ὡρδὲτέ 
σοῖς μὲ ἐπὶ δα κατοὺ Σ Ἰοὺς Λόγϑισὶ οὔνεοιιν λοινϑοίνάν ὅτον 
Δυουσιχέρυτος ῥὶ ἐϑέσίς, ὅτι αὐππονϑύτι ὟΝ εἰριμϑῷ οὐ» 
ὦταν δὲ πρὸ τὸ ἀξίω μευ κοὼ τίω πρό ποσίν μέ ον ἢ ἐρηὸν δγοι λέ 

εἧνου ἢ πίω ϑέσίν, δγειπτορβσείεν ὁ ἄντις, "ύτερον ϑφχίον τοῦ 

»χοϊοῷ τοὶ οὔ: ἡ εἰ Ὁ μὴ Θηίσεθ οἱ λλεῦξι σελ μρὼ πρὸς τοι το δϑα, 

λέγεϑαν,μᾷζον ροσοίξ4 σρῖγει εἐρ αῦιύι εἰ μδῴς οὔ" ἰδέϑήσει, 

“πέσϑύσε! ὁ ἡπῆον “σῶν. εἰ κἴ ὀν!λεῖ μὴ χιλύττώ σθρον ηὸ πρὸ 

βιλθμαπτοιείν, σφ χῴον.εἰ δὲ σγὰ Πωθεμωπέριων συλλογέζε, 
οὐ θετέον- ἀρ μς μανϑώνον τέ οὐϑετίον ἂν μὴ Πωριμώτερον. 

ἢ" ἐντὶ δὲ τω μγαζομθῥῳ θετέον ὀνοἰλιθὲς μιόμον φοιένητοῦν: ὡς 

τεζαμερον: ὁ χῥούχ ὁ μοί ὡσ ἐρωτῶ νὙ8 τὸ δι δυδουσικον Τῇ εἶ ξι 

ὠτίον τιθέναι: Πῶς μδιρῦν! ἐρωτημιοτέζν Σ τόν, 

οαδὸν δικοιν ἃ τοῦ ἐρημδβει τσερὶ δὲ οποκθίσεως, πρῶτον μδῳ 

δγορι Ξἔορ, τέ δὴν ἔρσον του ίς κα,λυίσ ἀπικρίνομδρου, καθά 
“σύϑ τοῦ χαλιίς ὶ ροοτῶν τος! ἤξηδὲ ου μϑὺ ἐρωτώμηος, τὸ οὗ 

“τῶς μετορ ρΓεῖν ων λόλον" ὡρτι "σοίησνκ ον αἀπποκθενό μλῴον 

σοῦ εἰοδοξό τοῦτο λίγῷ ἡ σγὰ τίω θέσιν μαι εοίων: τοῦ υἱὸς ηρ 

κρίνο ρθιρου,γὸ ΜΗ ἐ δγουηὸν φανεϑα συμδιαένᾷν τὸ οὐλιιυάηον 

ἥ ̓ηὸ πιο ραδοξομ, ἀλλὰ διὰ πίω θέσιν πέρα Κ»Ὶ ἐσῶς δαμδερτ 

τία,, τ θέα, προῦπτον) μιὰ διᾷ. "ἡ ϑέμϑινον ΜΆ Σ φυλοίξαι χοῦ. 

πὸ προπορ: ἔπε: δέ γεν ἰδυδριςοι τοῖς, υμνάσίας πρὸ 

πεήρας ἕνεκα Τοῦ λόϑισ πορυμϑοι οιου χὰ οἱ οὐ οι σ΄κο 

ναοὶ γος τὰ δυδοέσκουσιν! ἡ 1 μιανϑοίν σί, (Δ Ῥ! σ᾽ ἀϊωνιζομϑψοις: 

οὐσὲ Ῥύ τοις τῇ ὃ ἢο!ς δα βίβουσιν οἱ κεῖ μεπὠλλήλωμ σκέζεω; 

λεῖράν: τῷ νϑ Ὁ μανυϑοίνον"Τῇ θετέον οἰεἰ τοὶ δοικουΐν τοῦ . κρὼ 
ἦν οὐδὲ ἐπέχάρει ψάσυσ' οὐφεὶσ' δεδουσικάν . “ΠΑ σὲ οἰγωνι-: 



ζομϑμων,τὸν μὲ ἐρωτώντοι Φαίνεϑαι τὸ δῷ “ππο]έϊν "σοΐν τως’ 
ηὸν δεώπποκθινό μδρον,μυηδὲν Φφαόνε ϑοώ ταυίχν, ὧν σὲ τοῖς, δα, 

λεκτρκοός σευυόδοι δ τοῖς Μὴ αὔηδρ νος χέθίν, Ἀλχεὸ πεήρειν "ἢ 

σχέψεως “σός λόγοισ πιὸ ἰφρϑῴοι ο,ῤδνηρ θρωτοοίππτων τίνοσ 

λέ συχίζειϑα ηὧν οἰπητοκ θἐμό μένον: "ἡ ὁποῖα δεδόνου, ὁ ποῖα. 

Μ᾿ ἡιπροφ τόκα λα" μὴ κοιλιΐσ Φυλήν τίω ϑέσίν ἐπι ἄν 

οὐδὲν αὶ χομδν παῖραυδεδομϑιον ὑ πἄλλωον, αὐ τοτι πετραθοῦ 

ἔδμείπεῖα ενοβευ δῈὶ οὸν εἰπσοκρινόμϑιον ὑππεχάν Λόγον, θέ 

μδρονὶ ζι ἔνδοξον, τ ἀδοξον θέσίν Κ μηδέχερομ: "πρὸ ἠγο] οὐταλαῖ 

ἐνδοξον᾿ ἀδυξον,; ὴ αἱρμσμιίνως, οἱ ἴον τῷ δέ τινε αὐ τῷ ἡ ὔλλῳ: 

δγαφε ρᾳδοῦδεν ὁπ σοῦ ἐνδόξου ἀδωξου οὐσή!. δ» οὖν γὸς 

Ῥο"σος ἐσοΤόκαλως εἰπαυχρίνεαν", ̓  δίξνα ἢ μὴ δεδιόν ον! ηὸ 

ἐρώτηθεν: ἀδόξου μδρῦ δ" οὐσησ τῆςθέσεως, ἔνδοξον ἀγοίίία 
"ὁ συ μισέραημαι γίνε ὅν. ̓ἐρδό ξεν δοξον. Ἴὸν ἀν τὐκείμανον 

εἰ τῇ ἡ ϑέσειὸ ς ὙΠῸ Ἢ συμυπεραόν(). τ ἐ δὲ μιήτορ διοξον μὐπξνδο 
εὐτηοπιεέναμον. νὴ τὸσυ μτσέραηκοι ἔσο πο οῦγον: ἔπε; δὲ 

κελως συλλογιΐ) μὴ ἐξ ὄν δι ἕο τέρων κοὺοσρι μωτέρων ηὶ ηο. 

προῦ κηϑὲμ οἰτοδιεικν δέ» φανορὸν ὡσἰδόξου μὲν} ΤΣΤΟΟ οἱ τ 

“σλυσ σῷ (υἠμιένου, οὐ λοτίον τί ἀπποκρίνο μένῳ, ΦΉΣ ὅλο 

κε εἰ“παλῶνς, οὔθ᾽ δοκῶ, ἰλενὶ μῆλον δὲ το συμιπεροίημοιηον .Ἅλο 

κέν: ἀδόξου Ὁ οὔσῃ τῆσ ϑέσεως, νδοξον κὴ συμπέρασμα. 

ὥςτι λᾶ τοὶ λοειμκβαινόμανο, ἰνδοξα ποῦν τεῖνοι: ΜΕΥ μά μα 

δον ἐνδοξα το προκαμένου, εἰ μέλλει δ)οὶ τῶν πνωριμωτί- 

ρῶν ηὸ ἡ ἤογ ἔνδοξον πσέροάνε δα. ὥσ τεῖ μέτε "ποιοῦσεόν 78: 
ΡΝ ἐ ἐρωτῶ μένων, οὐ ϑυτέον τῷ ἀ-ποκθινομένῳ. εὐ ̓λίγδο- 

ξοσ ὡπλώσὴ ϑέσις, δῷ Λον ὁπίηὸσυ μιέραισμαὰ λοως ἄδιο, 

ξον: ϑύτέον ὁν χοέχε Δοκοίσ τοι παρέ το φῦ ΟὟ μιὰ λοκούντων. 

ὅσος ἠή]ον ξεν ἄδοξα τοῦ συμησέροίημαις: ἱκανῶς ὙΝ δὼ 
δὸξφι διφλέχρα ὥμοί “ως δὲ εἰ Διὴ τξδοξος μὴ τίνδοξος 

ὅξην καὶ ϑέσίᾳ, κοὐ Ὁ» οὕτως τοῦτι ᾧοιενῦ μεγώ, ἀππορτος Δοτ- 



τύον νὴ δ μη ͵ ϑοκουύ πων ὕ Οσοῖ μιούμν ἔνδυξατὲ συμισερείημα 

γοσιοῦ τω δὲν δὶ ὰ ἐνοῦ ξοπέροισ συ μβησύτοοι ἡοισ' λόϊρισ πἰμεδϑα, 

εἰ μϑ δεν εἰτπλιδεἴν δυξονὶ ἐἀδύξον ηὸ κείμϑιον προς τοὶ σγκοιζ 
Το μἰτολωῖε τέω σύϊαθισίν πατιιντύον εἰ ὃ μὲ οὐ πρλως ἰνδοξονὴ δι 

δ ϑον ὅν αὐ κείμδρμον εἰλλα τί εἰσποκθινομθῥῳ, πρὸραὐ τὸ γὸ 

δοικοιΐ κοὼ μὴ συκοίν κοίΐνοντου, ϑυτύον ἢ ̓οὐθυτέον. δον δὲ τύρυ 
δόξαν διφυλατῆῃ ὁ οὐφρκθινὸ μή, δῆλον ὅτε προς τίω ἐκε- 
γου δ εἔνοι δεν οὐπτορ λέππτοντο, ϑεχέον (κασο ΠῚ αὐῤννπίο δ᾽ 

δ) κοῖς οἱ Ἰεο με! ον τεσ ἀλλοηρίαι δόξας, οἶ οἷον ἀκοοθὸν δι κακὸν 
θναν τουηὸν καθοΐπερ Η ρα κλεῖ γός φησὲμ, δέ ρισι μοὶ “πσὰὰ 
ρεν ἀματῷ οὗ χορ τοόναντία, οὐχ φυὐ δοκοιὼυ οὐ τοῖσ᾽ [5 Ὁ. 
αὐρδτ πα ρῆ ροίκλῴηον, ὅχω λεκτϑον. “πὸ σὲ ἡ] δ ον οἱ πρζς 

αὐήλων δολύμϑροι χοδσ' ϑύσεισ: ουχέζονῖ ; ὡσὸρ τοὶ ἐϑύμη: 
φανῷ δμυ γνῶν τ σἕον τῷ ἀφρκθινομέμῳ, ἐϊχι οὐ πλλν ἐμ 

ξῶν, ὅτε τιν ἡδύ μανόν ξιν' ἔπε δεένοί πον “τῶν "ἡὸ ἐρωτῶ 

μάρον 7 ἐἰνδοξον, εἶνα καὶ ἄδοξον ἢ μηδέ ὑτέρον: νὴ ἅπηρὸς γὸν λόλον, 
ἡ μὴ πρός πὸ κότων. εἰνασηδἐ ρωτώ μένον ὶ ἰδοὺ αἱ ῥἐ δοκοδρνὴ μὴ 

πρὸς ηὸν λόγϑν, ϑυίον ήσοιμτος εὐ θο δ εὐνου ῥῶσροι τιϑέν 
1 ἐν οἱ ρχίοἐαρτο μιν Δυχᾶν τὸ μὴ πῇ κὸν λόκαν δον μα ἐν 

πισήμιαιντύον ὃ ηὸ μὴ δυκοιῶ πρὸ Μλοίξ4αν δὐιϑᾶ ὄντε" πρὸς 

ηὸν λαγὸν - ἡ δοκοί ς, Λειυτέον δ δοκεῖ μ κορόνα λί αν σύρε 

ον αἰ, ἄρ. εὖτ Νὴ ανονρθτον Τὺ ΊΣ τεϑένηος ἡ ΚΕὶ μένον: εἰ 

ὃ πρὶ “)ὸν λόλϑν λίαν ἀϑξον ηὃ ἀξίωμα, συμικαΐνᾳν κἱ Φαπί 

ον Ἰύτου τιθένηος, αὐἰο λιν Εὐηϑιςσ' εἰ ἐς: ηὸ προ τεηνο μάνον: 

εἰ δὲ ἘΠΕ; ἄδοξον ΠΝ ἔνσιξον, εἰ μὲν μηδὸν πρὸς ηδ (δ 

Λόγον. δοτώον αν ἌΥΟΘΙ σον τὸς . εἰ δὲ πρὸς ηὸν ΩΣ 

ἐπίση μων πίον 072 ἄγοι ρει τοῦ “πϑευσὸξ ηὸ ὧψ οὐ χέ « οὖ-: 

τῶ Ῥο 0.1 εἰπσοκθίνομέ νοσ’, οὐδὲν δὸξ4 δου ηὸν, τζαά9, 

ἐανσέρ προορῶν εἰμ αἰσο σίϑι, " Ὑά, ἐρωτῶν 7 ξε τον 

συλλοπσμου, , πθεμανων οὐὐ γχύ' πῶν τῶν τῶ ἐμδοξο- 



“πίοων χοῦ συμ'πέροίσμώτοσ: ὅσοι Ὁ ὁ β ἰδυξοτίρων 7 συμ, 

πύρααμοτοσ τι χρδοί συλλογέζειϑοω, δϑλον τὰ οὐκαλῦ 

συ λογέζον τοῦ! δὲν τοῖς ἐρωτῶσιν οὐϑυσίον. Ὁμον, γνὴ ἐπὶ 

Γ ἀσοιζς δι πσλίονει χῶς λέϊομῶ, εἰποιν-τη τίομι ἐπεὶ ὴ δέδῶ 

τῷ «΄“ποκοινομδβῳ μὴ μαινϑοίνον τί εἰ πεῖν 9“1 οὐ μανϑάνω 

"(οἷν πλέονος χῦσ' Λελθέϑβου μα δ ἀνοΐβοισ᾽ ὁ μολογῆσοα! ὴ κΡ 

νήσοιαϑο, δῴλον ὡς πρῶτον υδρ εἰ ἐν μι σοίεβε} ἢ ηὐ ὀηϑέν, οὐνᾷ οὐ 7ρ 

κνητέον ηὸ φάναι μὴ σίωνί ν οὐν" “πο λάκις ἡ δ» ὁ ἐκ 5) μ᾿ ' σειδῷ 

ἐρώ τηϑέντους δύ δὰ νου! "πον τῶν τ τϑυος ρΩΣ ἐάν δὲ νώθιμν, 
Αἰ ῥ ηὸ σλόοναι χῦς λείθ μδρον,ὶ ἐὰν μὲ ἐπὶ ποίντων ἀλιϑές! Η 

δος ῥὶ ὸ λεγόμενον, δοσίον εἰ “πιὸ λεεύμϑμον ἡ κρνητύον: ἐδὼ 

δὲ ἐπσί τὰ Ἢ ψαδος ἐπέτι δὲ ἀληθές, ἐπλσιημιοον τῴον ὅτναλε 

ον εἰ, γῶς λέγεται σιὼ διὸ τιηὸ μα δὸς τὸ δὲ ἀληθέσ' ὑφέρον σὲ 

δαιρύυϑμῦ, οἔδαλον εἰ κοὺ ὦ ἐν εἰρ λέ στρεώρα ηὁ ἐμῷίβολον. 

αν δὲ μη προΐδῃ ηδοἐμξολον, ἀλλάσξτερι ον Ολι γε οϑῖ, ἐη 
“χίον προσ’ ὃν ἐπὶ ούτε ρον οἴλϑν Τοῦ, ὁχέδκ εἰς Τότο ρλύπων 

ἔϑακεν εκ λλ ὄρ θεζτερον αὐτῶν. πλειόνων Ὁ ὄντων ῊΣ ἱσαὸ 

ταδοὲ ΡΥ ΠΣ ύγον,ῥάσύαι καὶ ἀμφισβῴτησίς: ἔαν δὲ πρὸς σρὶξ 

Φὶς ἢ κοὺ εὐταλοιῶ ηὸ ἐρωτώμεμον δ ναλὴ ο εὐπτοίς ουτέον- 

ἔπε; δὲ ποβσοιπρύτασις συλλογιοηκὸ, "Τούτων τίς ὅξηι ὀξων ὁ ὃ 

συλλογεισμσιῇ χένοσ Ἰούχων ἐὐεἰκαι δῷλον Δ" τοῖν ἑτέρου χα 

θέν Λα μικείμητοιι, τῳ πλείωτοὶ ὁ μοι εἐφωγᾶν Η Ὁ δὺς “τὸν 

γϑρτλν ἡ δγεδμοιὅπητο τε ἐπὶ ὑὀπολύ καϑόλυ λοεμιιι έν! 

σί, τὸ υϑρ ἰςαϑέκ ες συς “ποῖν τοὶ ϑεχέον, ἄν ̓ ἀλυϑῆ Υ ἰνδυξα: 

πρὸ δὲ ηἱ 0 καθόλου πεηρατέον ἐ εγςούσέν φέρεν. Ὁ Ὁ εἶν εν 

ἐνσοίσφώς ; οὔσῆίς ̓  Σ δοίεουδησ' χω λυφν ἣὸν λόγον, δυσκολαΐ 

νάν ὕξην εἰ ὅνω ἐπεξ ππολλῶν φονομδόων οὐ δύ το σὶ ηὸ ἐι αϑό 
λουμη ἔχων ἔυςοσὶν μφαινόρον ὁχὶ δυσχολαίνῳ ἔτι σὲ 

εἰ μὲ δν τε χήρ ἂν ἔλο! ὁ τί οὐκ ἐληϑές, μᾶλλον ἂρ δό-- 

ξφιδυσίρο λον 4ν ἐμ αὐ τοὶ οὐδὲ τρ 9ἠχανὸν-γ»λλούς Ἀλόγοισις 

"3: 



ἐναν τέοισ ἐλομϑῳ τρῦῆς σάξοες, οἷν χαλεηὸν λυφικαθάσερτῇ 
ξἀνῶνοσ, ὅτι οὐκ ἐν δέλτου ἐκ εν εἰ ϑικφιοὐσδσὲ ηὐ φοΐσγον διελθεῖν: 
εἰγλοῦ σγες Ἰοῦττο τοὶ δῤ τικείμδρ α͵ούντο σ οὐϑυτέον . εἰ ὃν! μή 
τεὺῤτοπλχάῤ ἐλων, μήτε ἔνι “φρῶδλ καὶ πε ϑησὶ, δῆλον ὅγε Ἂν σ' 
κο Λουήνφ ὅξεγὸῃ καὶ ᾿ ΟΡ λόγο!ς δυσίιολία . οἐπόίεθισίς ΟΝ 

[ἢ τᾶς εἰρημεν Ὅσον: συ λλο ἡ σύ ἔφϑαρτίκη, Επέχφν! ὃ θι 

θέσίν πρὸ ὁρισμὸν οὐὐηὸν οὐὐ “74 δεν, προ [χφρησοιντεῦ: "δξὸν ἢ» 

λύσω ροὺσίν οἱ ̓ παυρμϑενόμϑροι ηὸ ἰξεἰ μενον. δά λον 57 Ἰούτος 
ἐνανχεωτέον- Αϑοξον σὲ ὑπέϑεσιι ὐλαίξμετέον ὑπτέ χανε θυ 

δύδω ἀδυξος, πλεοναχῶς: ο κ δξὴς ἀπισώσυ μραήνᾳ λέ οἱ 

οὐ εἰ “ποΐντο: φαύητῆν ἰεεν  ϑορ ἢ μασὲν. "κρθ ἀσδὲ χθ ρονυσήϑος 
ὁ λἐθενρὸ ὁ ὑπεναντέῳ τοῦ! σ' αὐ Λυσεδίννοἱ Οὐἱον 57! ̓  ἐσονῃ ρἐζῶξ 

ϑὸν" πρὸ ηὸ οἰσϑηκεῖν τε ς ᾿Λτῖον “Τοῦ αδνκεϑαροΐ ὴ ὡσλογϑυχόίριν 

ὑπο λοντα, δ λλῶς τε δοκο(ῇ τοῦ Λέγϑντον μεσου δίν: Οσοϊ σὲ 

ων λόγων ψεῦ δυσ συλλοίζονϑ »Αὐτέον εἶν οἱ ροιζω τοῦ “Π ὃ 

γήνύτουρ ηὸ ψοῦ δοφού ὃν ὁ ὁπεου ἀνέλων,. λέλυκέν:. ὅ δὲ ψ 

δόσ “ετηὸ ἀναμρούμδμον  λοὶ γϑφὰ ἄν πλείω ἡδυδᾷὁ ὃ Δόκοσιοἱ 

Ομ ὀτισ λαζοι ηὸν ἐκαθή μενον γριίκβφν. 'συκ ρἀτίω δὲ κοιθῃ -' 

ΠΡΟΣ ̓συμβοόνᾳ Υν ἐκ7ούτων σοκρώτάυ γράφφν»εἶνου ριϑίν 

γζϑο οἴμ 7) σωκρατίω καβὴ θεώ, οὐσὲν μάλλον λέλυτοοι ὅλο 

τ ἘΝ Ι ψῦσι; γδοἐξίω μανἐλλοῦ πρεροὶ 70. δ λόγος Υν 

δὰτιζαν γ τις Ἴυχν, κα ϑήμϑμοι μϑρομὴ γρζῷων διδκύχις.- 

π|73 ὩΡ [δ 1ου καὶ οὐ στῆ λύσβσ' κὲ ρμόσεν' ὗς τε οὐ7δ ἄμα ρέ- 

“πίον. αὐγαὶ ηδ ηὸμ (καθήμενον γράφφην οὐ πὶ “σοῖς ὁ καϑή μενος 

χροζοφ λέλυκε μ᾿ θωυ ποόν τῶς δ ἀνελὼν κα ον: δ γένέ ὸ ψῦ 

σὸς οἱ 1 δεὸ χω λύσιν ὁ εἰσ δ 972 πρρα 1 ὁλότε καϑάπΡ ἐ ἐ 

"πῇ ἢ ἤβψόνδυχρα φο μένωνο εἰ κηῤχαηνὸ ἐνςήρμ ἰδιὰν μῦδονς β 

Ῥ ἀναιρσὶ μένον. αὐλοὶ ") ) δυό δὺς, ἀτρδιεικτύομ ἢ τω ὲ ἂν 

᾿ὄηφανφον, πότερον προορείσίν ἡ ἢ οὗ, “ποιεῖ τους πίω ἐνσούσίν: 

ἔς δὲλό )ὃν κορλύ σοι συ μισερονα δ", τεβαχισὴ Ὁ αἰνέ τ 



λόντο ποὺρ τ Σ δ δος α ἢ ὁ προνην φωτῶντα ἐνσοισῖν εἰ 

πτὸν Τοῦ: πολλοίκίσ μϑῳ δ» οὐ λέλυκε μδρὁ μδύ τοὶ [ππύνϑανο 

μϑρος, οὐδιύϊαιποιι “πορρωτέρω προάψν. γρίηου δὲ, πρὸς το! ἥρω 

σῆμ ὑπ συμραίόνοι ἜΣ ὸνν ἐκ μϑῳ ΩΝ ἀροσΤΗ μϑψων, μὴ γένε- 

ὅϑο, δβδιλύνεθα; δγὶ ηὸ ἰε ὐκεῖς ἡφωπτῆϑα" προγυϑέντοσ 

δέ γεν οσ' γήνεϑϑοω τ ηὃ συμσί ραημα Εἰ ἰμϑω ἐν μηκέχε δου ατοῦι 

προάγφν ὁ 9 φωτῶν, εἰς γὸν σῥωπῶντος ἐΐη δὺ καὶ ἰγσυισὶσ! εἰ ἰδὲ δια 

τρῇ πρός τοῦ ἐροστηρδα: τέρα δεκαὺ χφοί σε ὑὰ: ἐρσοίτ- 
σέων ,(' πρὸρ οὖν χθόνον" ἔνιοι δὶ γοϊούω τοῦ ἐνίσοιντον, πρὸς ἃ γα 

“θδναιπηλέιονό χθόνου, ὶ “τῇ σ᾽ “ποὸὶ ρούσηις τ. Θ᾽ σ᾿ οὐἱ μὲν 

ότω ἐν φυίσείς καιϑοΐτσέρ ὀπσομϑῳ, τεῖβα χῦς γόνον το: “λύσίσ δά 

ὅξε δ εἰρημϑμων, ἡ προύτη μόνον: στό δὲ λοιποὶ κωλύσείς Τὸ 

μέρ νὼ ἐμησοόγαμοι 3 συ μπαέρααμάτων: ἐπεί μησίς δ 12 

Αύγϑυ, ἐμ αϑοῦ γόντο πὸν λό γόν,κ »ἡ ὅ τοῦν ὑπὸ ρώτρῦτρε οὔχῃ οὐ τὶ 
τῆ: πολλοίκι ΟΡ τῶ ΜΗ ἐκαΛοῖς δ4λίχθοι ηὸν ογόν, δῷ 

τῤμενος οὐ πέος, διαὶ ηδ 8 ἐσυϊῳρεῖν ὁξών ἐ ἣν πον πᾷ 

λῶώς πρὸς τίω) γέσιν οὐ γφῦθην ὑσιϑωτέρῳ μόνῳ ηὸ ἔκαυ λεῖς 

ἐπρτελέυθήνοιι ηὸ κοι μὸν ἀργόν: λὐαβιαῖον ὁ ῥιυδνίοσι πρὸν ον 

λέγον τοῦ, μη πρὸ πέρ ϑύσίν ἐπιλφρεϊνι ὅ τοῦν ὁ εἐπρκρινό μετ 

νος τοίναν γέα τῷ ἐρωτῶντι “σύζροΤΗρμ ὁ προτεπερικζωμ. διυ 

σκολοινονγςο δα κἐλορνίσῃκασιϑ ὄὅ ἐ δεαλέιο τικασ “πο οι γ152] 

προσ δυοβ βάν: ἔτι: ὃ ἐσχΐ τὴ τυ μιν ασέοις (Οἰ πεήρας χάθιν,οὐμᾶ 

δεσθκσ-κουλίειροἱ τυΐτ το! τ᾽ λόγων, δῶλον ὡρτΐ μόνον τοὲ,ληϑῆ 

συλλοίσξον νοὐληοώ ,Ὰ δον. δ δὲ σγάλοθῳν ἀεὶ ιαὐκνίοτενὴ τυ 

δεν. πρλλείκιον ἀληθδα τεθίνγσ, δῥν οὐρεῖν δὰ δἰ Πωμηὸν στα λείο 

μένον ὡς τί προτούϊέομ τοῦ ψιυ δῇς ἐνίοτε νὴ ἡψα δῆς τύθεντῦσ, 

ἀν αόρε πίον διαὶ ψϑυδν. ἐδὲρ κωλυφ τινὶ, δοκεϊν τοὶ μι ὄντος 

μιούμον 53 ἐληϑῶν ὡτῖς ἐκ 5 ἐκείνῳ δοκοιῦ τῶν 12 λοτ πνομῶ, ) 

μιαῦλον ἔσοζε “πεπελομένος ἢ ὠφΦελεμέν «λέ ὃ κὸν κοί ἈᾺ μετοίι 

βαζοντρ γα εἰωτέκῳᾳ ς νὴ μὴ ἐρις κοῖς δυκικιβοζ4ν"κοιθεί-" 



ἊΣ 

ΤῈΡ γὸν γέωμε "Ὅην πωμεϑικοῖς, ἀντι ψῦδυς δυταλυϑς ἢ ἢ ὸ 

συμπσεφαμμόμιενον.ὁπατῖοι ὃ ὅλοι λει τέκοι συλλογίσμοι, “ρὸ 

ἜΠῸῚ ἐξ ρὴ τοῦδ ἐπεὶ δὲ Φαῦ λοσκοινωνοφὸ ἐμπποδύων ηὸ Ἰκοι 

νὸν δ Ὁ γὉν, δῆλον οπενρὺ ἂν Λόγοι εἸτοινὸν γ τὶ προχείμδιρον. 

ΓΕΣΤΟΣ σὐξνολὼ δὰ ἐἐγωνιζομδμων. 7ούγο! "δεῖ, ὅξιν 

Ἐπ στ Ὲ ὑπο κο ταλείοισ δ ἐνὸν ἰδυζα 

φρυρκᾷν: ̓δυρφδῷ 4 δὲ οὐδὲ δινχῷ γος, ΤΩ) οὐ προϊεθή με ἀϑο : δύ Τῇ 

δυο “70) ἐρωϊαν “πὶ Ἢ οὐ ηδ. πὴ φ σηκὼς ἐρω δῇ, φαύλως 

διουλύγετοοι δ τί νῷ  οὑποκρίνε δα Διὴ ΕΗ: φοινὸ με-- 

νογεμιή "σὲ ς κδο λόμϑμοςῦ, “Ὥσποτε βούλε τορι ὁ ἐρωνδε πυϑέ- 

δλοό δι, λονῦ ὅν ἐκ [ εἰρηρθῴων, ὁ! ἐχὸμοίως ἐπετημιτίο " 

καθ. " τον τυταῖ λό 299 το τῷ 5ερωτωντριοὐδιν » χωλιυ Ἀν 

μδρ λόγϑν, ᾧΦοίω λον ἐν οἱ»: πὸρ δὲ ἐρωτώντε, οἷς ἐνδέ χε τοῦ ἐίν 

τίσυεπρος ηὸν ἐπσοκοινόμϑρον δα Λε χβο: “πρὸς » γι δι σίιο 

“λαόνοντοῦσ' οὐ δυυγειγὸν᾿ ἰσῶς ὐθυςοι Γουν Τίς βούλετοι, ἀὐλλιρλνοναὶ 

ἐνδέᾳι ἯΙ “πο εἰ! ϑοχ Ἰοὺς συϑλό γάσμαι οὔο: ἐπεὶ δᾷ δ: μ οὐσΥ 

ὀρήςον “πότε τρὴμαν τέ τε “ὦ "πότε τοῦ ἂν δὲ ρ χβι Λαιμαι οἴνουσέν 

οι  ἀνθρώταο!: πολλοΐκις ΥῈ καθ Τοὺς λέγον τε ἐνανπέαλί 

γθυσί: Σ οὐνανβήσοιν τὸς “πρὸ τερον, δ δόρει αἰὲν ὕ Ὑ φέρον δὲ τῇ ἐ- 

ρωτώμϑροι μοὐ τοὶ ἐναντίαι νοὺ τοῦ ἐν ὠρχῇ, πολλάκις ὑπανί-- 

[εοὐουσίν, ΩΣ Φοιύοισ εἦνεϑαεου; μοκῖΐ. οὐ πος δζὸ κ᾽» 

κθινόμϑιροσ τοῦ μδ οὐ δε δοισ'. τὸ δὲ υτοβαιῦ τοῦ δ δου. ᾿φανῷον 

οὐ »πιύλδιμοί ὡσ ἐπε τι μηΤίον εἴς ἐρωτῶσι "9 γοἷφ λό τοῖς 

καθοι οι ἢ ὃ τῷ λθγφ “πέντε εἰσὲν ἐπετιμήσείτ: πρώτη μδῳ 

ὅταν ἐκῆβ φρορ τη μδιίωμ μη συμυπερανηποε, μήτε προφηδτέ- 

ϑὲν μρτε ὁλυμηδὲν ὁ ον πῶν ἡ ψμνεδῶν" ἀδξωμν ἢ πσάνπων αὶ τῶν 

"σλείςων (ἂν οἱ 6 τὸσυ μιπσέφασμοευκὺ κω "1 οὐφαιρεϑέντων 7] 

νεῖν μας προεεϑέν των. “ΜΗ Σ δὲ τῶν υϑῳ ἀφο ρεϑέντων, τῶ(ς 

δὲ προ Τεϑύντων γήνετονι ηὸ συμπέρκημα λάπέρα. δὲ εἰ πρὸς 

τίρρ ϑέσίν με γένοι τρ ὁ συλλοπαμὸσ' ἐκ πχσίούτων 7ε ποὺ οὐ" 



'πσωςωσ' ὀρητοῦ πρό" τίθον. “πρίτα δὲ εἰ προ φςτεϑέν των τι, υείνοι 

ἢ συλλοίμος: οι τοῦ δὄν χείρω ὟΝ ἐρωτηϑέντων κοὐ ἠπ' 

"γον ὀνδοξ ἁ το σὺ μησεροίσμιαυτον: ποῦ ιν εἰ αἰζφριϑέντων 

νων. .ὀνίοχὲ Σ πλείονι, λαμβοίνδσι ΕῚ οὐν αῇιοίων: «ὥςτε 

οὐ " ρῖ τοῦτοι εἴνου!, Λέτετοε ὃ συλλογίημος ἔπι εἰ ὅθον σδοϑο 
τέρων Δ ον πισῶν “Τῷ συ μ'πέ ρασμιοτος, ἡ 69 ἀ ληϑῶν,οἰλ 
μὰ πλέίονος ῥ᾽ γόνυ δρομϑύων οἰ ποδειξ αι “7 προβλή μειηος: 

ὧυ δᾶ σὲ πτῶντων τ Τἢ προθ λημεύτων ὁ ὅμοι ὡς εὐξιοῦν του: δὰ 
λογάσμεῦσ, ἐνδόξυσ δ Εἐν οἱό μοῦ “πἰϑανἢ σ. φύσει "» Μθυς ὑποίρ 

Χί τοῦ μἱ δ ἄω. το δὲ "λδιλοτσῶ τέρα π' Τ ζεγυμλῥων- ὦ εὥς τε ὧν Ἢ 
ὧν ἐνδέλᾳ του με Λαοῦ ἐνδόξων. συμιειξ σῇ ὅγε Αι κ τοῦ τε 

κωσ. “φανερον ἦν ὅΤι αὶ δὲ τῷ Δόγω, ᾿ οὐ “τῇ ἐπι τίμησίσνηρ, 

δὰ ἣν προρ ληϑὲν κοὰ ἐκ αϑοξ νηὸ- ἐ δὲν δὲ ἀωλυφ ἰκαϑάυτος 

μϑρ εἶναι πὶ λότν γψικὴν, πρός δὲ ηὸ πρόμ Ἀμμ ἐ“ποζνε-- 

ηδν. ἣν παρέλιν δύ τέρα μιμκένως: ἀρυβεδνηδ μὲν ἐπακενεγὸν. πρὸ 

δὲ “τὸ πρόιε μια, γψεώ τον, ὁ ΟΥ̓ΘΩΡ ἐκππολλῶν ἐνδόξων σι 
ππεραήνέ ϑα ῥᾳίσνον ἢ ̓ κοὰ ἀλεϑώ 5: Εἰ δύδοπσοτε Λόγος 
νοῦ συ μισεπεροσμένοσ μὴ συ μιππετσερκαμάνου λείρωμ, 

" το ὃ μὲν ὁξ δυονῶν συ μ'πύρολνητοῦ, μὴ Τοϊουσῦν “7 προ 
« Λήμοατοσ᾽ ὀγιτοσ, ᾿ ; δὲ προφδεητοῦι τοιούτωμ, ἀ δην ἔνδο 
ξκ κρὼ οἱ ΛΗΘΉ - τρὸ μη ἐν“70 [σ΄ προς Ἀδίμμίιεινο μένοις καὶ ὌΣΞΕ 

“5. Τοῖσ δὲ διαὶ ψι σῶν ἐληϑύσ συμισέρα νουσίν ὃν 
δέίκοον ἐπσττὶ μᾷν . ἐφυδοσ μὲν Ὁ ἀεὶ εὐνοιγίον διὰ ἐν 
δὰ συλλογήζεϑαρ. τὸ δα ληϑέσ' ὕ81 καὶ συ ψδιδϑν "ποτε 
συλλογίσεαθο φευέρον δὲ εὐίετων ἄνανλυτιί ὧν - τον 
σὲ εὐπόδοξιο κα χένὸσ' ὁ εἰρημένοσ λόγο, εἰ χί ζξηρ ὄλλο 

πρὸς τὸ συμιτσέραισμιαι μηδῶ μιῶς ἐ ὑκν. ὀυΐ ἴ Ὁ περὶ ἐκεί 
νου συλλογίαμος ἢ ἐὰν δὲ φαύνητοε, σύφιαμια ἐστ μρὸ ουκά, 
“πύδάξισ'. ὕ21 δέφι κοσοφημα μέν, ,συλογίημοσ οὐπτο δ φῦ. 
“Ὡκὸς. εἐσεχεὶ βΜε δὲ͵ συλλο σμὸς δυουλείο τριοσ ἱαβήης 



μαισδὲ, συλλοήσμιος ἐροίεοσ . οαἰ“πόραμα σὲ , συλλογίσμιοσ 

γα λουτέίεος ὀδῤτηφάσεως. εἰ σὲ δβ ἐμφοτέρων Τὸ δοκόν 

“τῶν δι χρείη, (δὴ Ὁμοίως δὲ δοκούντων, δυδὲν κωλύῳ τὸς 

διειχθὲν μάλλον ἐϊιαπίρου δοκέίν - "ἐλλπομὲν φίεοι "νη 

δὲ μηδετέρως. ἢ " Εἰ ηὃ μδῳ δοκοίη ηὸ δὲ μι συκοίη μϑρὸ ὁμιοί- 

σ᾽, ὁμοίως ὃν εἴπ ποὺ μη. εἰ σὲ ἱμείλλον ϑείτερον, οἰκολῦθΆ 
σέ! τὸ μάλλον: ὅξε δέτις δὲμοι ρτίαι γιὰ οὐ Τὴ κου τοῦ γος συλ 
λοϊορεε, ὅτοῖν διε 8 σγ ἃ μιρεκ ροτέφων δε χόμϑρον. δηλοῖ τ' 
βνωνιὴ ἐγτῷ λόγω, ὑπαὶ ρλόντων"ο ον 57! ὅ1: δὐξαμοῖλνν 

ἑτίρα, ἐτίῥ', ἐΐχέσ' ἐνὸς εἰ μα οὐυηοεκοαςὸν μα Ασα, εἶν 1 ̓ δῷ 

δὲ δοξαςὸν οὐὐ ρα λιϑῶς: ρτί ἸᾺ τίνων μιδεῦλον οὐδγηδ: προ ὃ 

Ὡὦ μμδζλλον, »Διέξλλονηὸ λερόμενον εἰνουν-Εἰνου: δὲ ποῖ οὐοσύξαιν 

οἱ υΘ ἢ, . ᾿ ἔσο, μῶλον ἀκθηρῆς ΤᾺΝ Τλνεδν ἤστη τοῦς σὲ, δὰ οὐ 

ποδυξαν οὐ ληϑ να. γιοῦ» οὐ χούκαςον μείλιξα θνο : 

ὥςτε αἷὐστῆ ἢ ἱ ίξα ὶ μα Αισοῖ αἰ ληϑβρ,ἐκθίδεςέρα ὅ37. “τὶς 

οἵξ ἡ λκο »υοία, ὴ ὅτι "πο έ! παρὸ ὃ ὁ λόλϑο, λα μϑοίναν ἡδούσιον. 

Λόμο λέγοι δῆλος, κ εὐαῖ μὲν 6 σον μοῦ δωμοσίώτοτον ἀμ! ̓ 

συ μπσέπερασμίνοσ' ὅ τωσ' ὖρτε μησὲν δῶν ἐπαερωΐοσοιι νοι 

σὲ μοὶ ὃσ' μμεί Λεσοι λέγετοι, ὁτοῦβ εἰ Ἀπ μαῤκάνοὶ μὲν ῥ ; ὁ νι οἷ- 

νοι ξκοιον εἶναι “ ἡδΣ διὰ ἀν ΈΕἸΕ σείων . σὺ μπὲ ρανό μι 

νον Τί, εἰς ̓)λείπει η5 ὃ στρα ε΄ρο: ἔνδοξον. γι δες ὅλοῖ καλθΐ 

τιβαχῖ ἐνδεῖν: ΓΘδπΝ, οταγοραίννῇ, συ μαπέροινεάδ᾽ μη συμτε 

ρυκένό μή. ὺ ̓χαλϑῇ συλλογιημὸς ὁ ἐρισήχος . ἄλλον ἢ ὅταν ἐγθ 

περονή μα μι. ΜΗ μέν πὸ ἜΣ προκείμιλ ὑγὶς συμβοάνᾳ μεΐ 

λίφοξηο!σ' εἰς ΙΝ ὁ οὐδιώοεηον ἀγουσίνν προ; "ὦ προχεὶ ΠΛ συ μι 

πέραν). μη μένει κου τοὶ πίω οἰκείαν μάϑο σιν: οὐ ποϑᾷ ἐ- 

σἂν, ἐάν. δ μ ὧν ἰκίδικοσ, δοκῳ: ἐαπρέκοσ ὄνα. ̓  .γεωμιεηρί- 
κοσ, μὴ ὧν γεκομεπριίεος οἱ ἢ διρυλαιααλκος,μῇ ὧν ἡποριῦος 

τικὸσ δυτε ψς, δύσι ἀληϑὲσ καὶ πὸ σὺ μι αἶνον ᾿ ἄλον δὲ 
πράπην, ἐὸν δγὰ ψευδῶν σνμπεραύνατοο" του ν ὃ ἔσουετο- 



τὶ μδὼ ηὸ σὺ μ’πέ ραῦμοι ψώσυποτι δὲ σε ̓ ἀληϑέσ: τ μϑὼ Ὁ 

γασ ἐεὶ δαὶ, ζλυισείν συμ'περαίμυ τον ηὸ δ λυϑὲς, ὁ ἐγ λο- 

τ γοἷα μι ; δεῖ, Ἀηϑῶν, ὥςτερ εἰ ρατοῦ πρὼ πρότερον. εσῦ μδῳ 
οὔν γϑυδα τ δόμων εἶναι, “72) “λέγοντος αἰ μοί φτῆμμα ὠάλ,' 

Δὸν καὶ “Τῦῦ Αὐγου νοι οὐ δὲ “τῶ γ᾿ 23ντῦσ ἀὲ, εἐλλύτον λανϑα 

ΒΗ ουϑηὸν, 5579 “ψάνσδίι όγον εἰπε τσὲνοὶ : ἐ7ΕΣ ἀκα ϑύριυντόνγε, 

σπσολλων ρὲ Ληϑῶν οἰπασυ δὲ λα μαϑα μοῦλλον, δὼ ὀξύτι μιοέλεςο 

δοκούντων ἀνοιν ριο Τὸ Δ ἰληϑῶν το ἰοῦ τοσ ὃν ὧν, οὐ Ληϑῶν 

εἰπαυδι οξίσ 51: δᾶ δ» τῶν κειρϑιϑοον γ με εἶναι πον τελῶν 

ὡς τί ἔσο; πσυγρυεί πόδ ξ (σ᾽ εἰ δὰ ληϑέσ σὺ μισεραίνοι δὲ 

οὐ ψναι ώ αἱ ἀρ ϑυϑῶν, το λῶν ἂν ἐΐη χείρων ψῦῦσος συλλο 
γῖο μϑμων. εἰ δ᾽ δ 70 ἰὅτος ΘΔ, μυδοσ' συμπσέρανομϑρον' ὡς 

“Ζῇ δίρλον 5572 πρώτη υϑὼ ἐπήσκεψεσ δὴ καλουηὸν, εἰ ΡΝ 

πποραόνε ΤΡ. δωτέφαδι, πότερον οἱ, ληϑὲς ἢ ̓ψδδος. ̓πγίτα 

δέκ [ων ταν' ἴΡ μδρ κ ἐκ ψρυδίυ, ἐν δύξωνδι, λογοίεοσ: εἰ εἰ δᾷ ξ 

ὄντων μια} οὐδόξων δὲ φουλοσ. εἰ σὲ κοὺ ψυδὰ λίαν ἀῶξα, 

δῶλον ὁπ Φαῦλος," εὑπλῶς ἢ ἡ 572) προί[μιριηος. ᾿Τόδῷν 

λϑροὺ τὸ ἐγαν Τῇ α πῶσ αὐ τεξτορο ἐροδα, κατε, ήθφαιν᾽ κὶ 

ὄνοις νοι Λυ ΤΊ κοῖς ρβτοῦρ κατοῦ ; δύξαν δὲν. λενυτίον Ὥ 

τε» δὲ φικόνον το ηὁ ὧν οὐρ Χρ ρὸν το γῷ ὡς φειν ερώτος το ἐγ 

μον πρώτομ,(θ τῇσ' οὐὐηὸ ηὁ, διείίενυ δ᾽ σίον αἰ“τή σεὶ. ηοῦηο ἐξ 

ποῦ τῶ μάν, οὔ φάσδον λανϑείν 4γ.- ὧν δὲ 31σ σιουων μοις δι Ψ 

ὅσος ἀδιν "ομμα μὴ. ὁλότον ηὁ οὐ ηὸ σημιαόνᾳ, μα λον. 'δβύτερος 

δὲ ὅτοιν ἰεὑτὸ μιξ ρος δέον εὐποδεὶ ξοα, (ιαϑύλυ τί: οὐ “ΤῊ δΉ!- 

δὶ ῦν ἐπιχάρωνν ὁ ΟἿ τῶν ἐναντίων μίαυἐ πί φῆ μη, ῦ “ λωσ τῶ 

εἰν τικφμεένων εἰξιώσειε μίαν εἰνο "δοκεῖ δ ΣπᾺ δ4 κϑώυηὺ 

δέξαι μετα λλων οὐ τετ δχς πλεόνων" “ρίπτον, εἰ τὶ τὸ 
χαϑύλου διε, ξοι ἜΝ μένον, χα τοὶ μέρος οὐδ, σεῖεν « οἷο 
Εὐ ποθέν τῶν δες πες τέων προκάμενου, τῶν ὃς “χέν εἶν ἀξιώσειε" 

δοικές “; δ γος, ὃ μίτὰᾷ λιφόνων ΓΙ δέξο, κοϑούυ ηὺ ΟΝ 

ΕΥ̓ τὴ 



οἷς αὐ πεῖ ϑο πόλιν ὄτις ἡγε λῶν, οὐ τεῖ τοῦ ηὸ πρόρἌμμια, ; 

οἱ. δ᾽ εἰδέον διει ὃ μή πίω ἰαπρικὴν υπ4φν ποῖενο σώσδουσ', »- 

ρὐσ' ἐξ οὐ: Τέρον ἀξιώσειεν «ἢ ἢ ἐμχῆσ' τῶν ὑπομένων βἐλλὴ τ 
Μοις ὁβ οἰνοίπιησ, δαῤτέροΝ αὐπήσᾳεν ΤΩΝ τίω πλθὺ ρος 

εἰσ μεῖον Τῇ ἢ διαμύῳ, δέον οἰπτοδιειβ με δεν 1 δέος μαι Ῥος 
ΤῊ γολόυ ρά; Οσριχῦς: δνὴ ἡ τοὶ ἐγανγέα αὐηραγ τῷ ὄξουβ 5: 

πρῶγονρμδρν ἐρχίσ' τὸσ δὑ τκάμθμεις αὐτήσειιηο, φάσιν( (Δά- 

᾿ δοῦ δώτερον λετοίνειντέοι κατοὶ Τί οὖν χέϑιεσίν. οἷον εἰ 

ο᾽ (Δ κακὶ ἘΠΡν “Ὄίηον, ἐ ἐρτίς ηὸ καϑόλῃ αἰξιώσοις, ἐτοὶ μέ 

3: ΠΉΥΣΩΣ Τ ἐεἰντίφοισίν. οἱ ον ἐλαδων ΝῊ ἐναντίων μίαν τ 

ατή μον, γον οινοσώσυς ἑτέῥ “ἀξιώσειεν. ὦ Ῥύηο αἰτωσοί μ, 
ἐφ Ἰξκαϑόλευ τ αὐτί [ϑεσίν “πειρῶ λοι μριοΐγφν. "πόλιν ἐὸμ- 

Ζίς αὐγήσῃ: τὸ ὄν κυ τίου τῷ ἢ ὁβαϊν ἔπι συμβαίνοντι δυο κ4-᾿ 

μδρων. καν ὄτισ αὐτο “μὴ λοίριμ το ἜΤΩΝΝ μδρει, ηο᾽ οὐυ τοῦ 

δοθγασορηο διύοόθων ἔσο ἡ ' ον τι μδρν ἀὐτέφοισ'. Διέρὶ 

Φερῴ: δυὸ τοίναν τέο: λουμιδ αν, 1 ἐν ἄφλϑ' .5 72 “Τῶῦ μδρην κα ἡ οἵ. 

μοι ρτέαι προ ηὦ συμασέροισμει: πρὸς ὸ ἐκέῖνο ὁ ὀλίτρου τεὸς ἐν 

αὐρλῇ λέχοκι ταὐ τολδ το λέγοντα ὅϊην ἐ ἐν} Ὁ᾿ προτάσεσι, τῷ 

ἐχίνπώσ. χοὺν τοὺς ; πρὸς αὐήλεις. Πρὸ δ μμαισέοιν ἀκ μέ 

λέγ Ῥιέτωμ λόγων πρῶνν μ εἰν τί φρερᾷν ἐϑήζεϑα ΧῚ ἡ τῷ 

λολϑυς' ὕσως δ προς τί ηὸ λεγό μὴ δηρρώτέρον ἔβομϑῳ, τ ὧν 

ὀλίγοις »ρλλὸς ὁβοπεςησόμεϑοι λό[νσε: "δὴ οὐν τέ δέον εξ, ηὸ 

μιαπορλαβον τοῦ ηὸ συ μιηπί ρρκῦμκοι μμετοὶῖβ λοι πῶν ὑρωϊημείτ', 

εἰνελεῖν ἐν ̓  53 δοθέν χων οοὐν ἀπο 5» Εἰ ηὐ συμ'πέροιημά μή “12, 

μίαν χένεὶ εἶν ρξϊϑει ΡΝ προπρέσεων. ὀπερ τ ποσῶν τεθ4- 

σῶν οὐναίβεη ἡ ἡν ηὸσυ μσέρασμια εἶν, πρὸ ἀπαυεσοίμ τε ϑέσίν. 

Ἀσὸ χω οἰ χω" "οὐ δηοῦχ οὕπωσ “τὰ ἐπε χείρα μια, σις πρέον: 

ὟΝ δὲ ρ ν Τρὸ τίω λύσιν ἴθως ζνγησέον οὕτω Ὁ ἜΡΩΣ συμ." 

ρή στο πρόςτε! 7, ) ἐρωῖαν Υ πρὸς τὸ  ἀποκ ρἰνεϑθαν λέτυς 

νοῶ : κἂν πρῦσ μηδένα ἀλλλίχωμαν, καϑῷῴνγυτιπο ράλ 



Δυλοίπε πκραβοζλλν, ὑκλόλϑντο πρὸς 7 “σι εἰν τί ϑεσὶν {22 

λϑρίματαυροηο Υ̓Ρ ρορτί ηὃ παιρίζεϑαο "πύλαι ηρρίαν 

"τὶ ΓΥ ὃ προσ τ ὑλίξῳν μια λοίλον ἐχφ  ὀοήθφαιν, τοῖν δύηρ ο᾿ 

ΕΝ εἩο 572 οὑτωσ ὅγε οὐχὕτως' προσ τοῦ ἀνε θην “βὰς 

δαάνᾳ τε θη τίω φυλακὴν: προρτί τίω Πιϊσίν καὶ τίω κα 

τὸ ΟὐΑ σοαιαῳ Φρογεησιν, δῦ οκ ὅϑοζ σύϊο ράβν,θν ἐν δ ν 

κύρ τοῦ ἀφἔκα τέρα συ μβαόένον τοί Τ' υὑποϑέσυων, ὅ μιέκερ 

δ ρήσινον: λοι ΟΡ ἃ ᾿ Ἰύτων ̓ὀρϑῶς ἐλέαν᾽ ϑείτε ρον. «διέῃ ἡ πρόσ 

Ἴοισ ον ὑπέρ γήν υφυκιλΊ τσ ἡ κωτο Ληθάαν ὐφυὶ δ, 

ηὐ δυο ϑα: καλῶ: ἐλέϑαι το λιηϑύς 9 ἡ Φυϊέν: ηὸ ὁ σοῦ πιρ 

οἱ “σέφυκὸ τίσ' Ὃ δυώ αν το γοεὶν Γ 0, ἡ Οιλδ, τ ῷ μισοῦν 

74ς,}0 προσγοέρύμθμον μκρινῦσι, ὃ ὅς “χτίδν. 'προςτὸτ πὸ ΦΆΘ 

σοξικ(σ᾽ ἐ ἐμυπόππτοντα, τ' Τὸ προδλημιοτωμ δξεππέσοιϑοω δέ λόϊῶς, 

Δ μοί λιςοῖ ““τοὶ ἫΝ πρώτων ϑέσεων: ἐν γύγ]σ δ “ξηρδιυασί Ὄ 

ηου σὲν οὐ εἶπαν ριμόμϑροι πολλάκις: ἔτ τὶ ὁρῶν ὑπο 

φέν δῷ πρὸ ἢ ἐρμδόξων “πὶ Ω πρώτων ἐχῴν προλείρσ δια; 

» συν τῶν θ! συλλοίημοι π ἘΠ ΙΖΝΕ πεηρουτίον δὲ κρὰ εἰς ὧν 

“πλεισοζίεια ὑμυφίππου σίν οἱ ἐλλοι λόγοι καυτύλν: ὥςπὲρ ὴ 

ἐν πωμε βία προ ἐρτν η»ἡ εερὶ τοὶ φλέ α, κι μνἀϑβορὰ ἐ ἐν 

οὐριθβιον ς γὐ πέρι σας κεφαλιαμοῦσ' προ χεί ρῶς ἐλάν: μοὺς μέ 

λεδγαφέρᾳ προσ οὰ, ποὺ ἐ δλλον ἀθιθμομ πνορσιί ΤῬλλα- 

ταλουσϑο' μδιρογ. ἦμοι ἴ; Ἀσὸ ἐνηοῇσ λόγο ο, σχῦ  πρόχφρον εἰνον 

“πεοὶ χοῖς αὐρχάς "ἡ χοῦς προτοίσεης, ἐγ σόμαιηος χ «“πέφον 52: 

ἐαϑοόώτες γ ἐν γι μιρημονικῷ μόνον οἱ τόποοτεϑέμ - 

“τίσ δύϑυσ ταῦ! οὐοίν δυ τοὶ μυημονδύφν. κρὰ τοῦτος “ποιήσει 

συλὰ ογεσεκούτερον, δγοὶ τὸ προσ ὡρισμένα αὐτοῖς ρβλέπέ 

κοι τξρλθμὸν Ἔν, πκοίντι κοινὴν μολον εἰσ Λόγον, ὴ μνή-- 

ΔΝ Θέ τέον . αὐ χϑσ' ὰ κοῦ ὑποθέσεως δ πθξθυδε μεηρί 

ως, χὰ ̓επσὸν : ἔτι τον ἵνα λόγον γρλλοῦσ᾽ “τοὶ [έν ἐγςί 
« ΡῚ ξ 

ον ὡς οὐδῳ λοτοὶ τοῦ κρυπτὸν τοῦτ ἐξ δὲ δὼ "ὁ 2ο πὰ ἐπὶ ὅττι πλᾶ 

Ρ {τι 



ξὺν οἰεδισυιῤητῆσ συήίνείας πέριων ῦ λόγϑς: σον} δ κτοι 

τ Δογῶν ΠῚ μά μέσοι ἰμοϑό λυ τοῦτ ποῖ. δεώσαν τε. οἱ ον 

017! οὐχ. ὅτι μἱαταλήόνων ἐ ἐπερήμη χω » πο {] δα πρὸς 

"ποὺ ἐπὶ τῶν ὀνοεμτέων δι συσύ!χυν ἔξ: Δεῖ ! δὲ κι χοῖσ' 

οὐπτο μνη μον σεῖς καϑόλῃ 1ριεϊ ὧὲὴ Ζ λόγων «κόρ δϑ4,λεῖμέ 

νος ἐπὶ μέοσε χω Ὁ δι" πολλὲσ ὁ (σοῦ ηὸν νον, γρ!έϊν. ὁ μοί 

ὡς δὲ δι ἔν θυ τοθικοῖς ἐ-σὶ 53 ἐγθυ με μιοίσχων οοὐγὸν δῶ τι μα- 

λιφοῦ ΦΙΥ Τήν ἐπὶ ηὺ καϑέλυ Φέρῳ τὶ συλλογή ᾿αλεΐτε δε 

σκοπεῖν τι λο Γῆς εἰ ἐπὶ “σλφόνων κοννοἶν , δεοιλίγ9 »ποῦν τες 

Ν οἱ τ με ρφ,νὴ ἰκοιϑ γᾶ δυᾳ λεμένοι εἰσὶ (ὡς ϑκυ δον ΟΥ ΤΗΝ “ ἰκα 

ρὲ μέρος ἡ “70) μαϑύ δ οἰηῤδάξ,ς: δε γὸ μὴ εἰν οὐ συλλογέ- 

σρί ἀλορς μηδὲν ἄνν ὡ ὅ5 ἐκαιϑολαϑ " γυμησεσίαν εὐπτο δοτίον, ἢ 

ἐκ ἐ ἐποῦν ττίκων τ ηὐ τον. ἡ συλλοπιογχ προς ἐμιπετρον Ἴες, 

ρευτίον τί Λοιμβεῖνάν πουφοῦ μς - " συλλο ςκον τοῖς προτοῦ 

σελ" ποεροὶ ὃ πῆ Ῥ ἰπακ τόκων ποὺς ποόραβολοίτ: ὧν 7 Ίῳ δ χοί 

τυροι τευ μμοισμένο; εἰσὶν ὅλως δώ γν μιν εέζε ἐγαλος 

γύρον, πειρευτέον ἀφρφέρεϑα, } συλλοιίαμον πιοέτινον, 

"λύσιν, ὴ πρότασιμ," ἐγφοϊσίν, ΠΣ: ; ὀρϑῶς Τίς Ἰρεηο," εἰ μὴ ὀρ 

ζῷον ἣ οὐνηὸ σ΄, ̓ ἐτεροσικὺ πὸ ῥαῦτι ἐἰιἀπερον ἰκησύφων δ ἥ 

διώάμις' "ηὃ ἡ δβυμνοζεά, ξυνεοί μεσ [χάριν ὃς μιοΐλισες. πε 

οἰ τοὺς προτούσείς οἷν ἐνσοίσοσ. εὐ ρῶς τορρϑνς ἐπεῖν δος 

λέτε “ἢ προτουχεκος νὴ ἔνσουτίχο" δ χη κα προτέξι νεύει, 

ἐν-ποιέν τοὶ “πρλείω. ΤΟΣ Ὕ ὅλως λυζφϑῆνου ρος δ6,λό- 

γϑοηὸ δενίσοι ϑο, οὐ ὧν “πολλοὶ - ΤῸ δαυρᾶς ἃ ὀναλρεϊ. ηὃ 

μϑῳ δυ δοα)σ', υὸδίδ, ὟΝ προποηνομδῴων, οὐχευποντη δῈ ὅλαι 

“λείε πίον, οὐδὲ πρὸς ηὸν Ἴυ λόντος Γι μυοισέον. ἀνεΐβεν )᾽π προσ 

ἐνίους Φαύνλουσ ἕνεϑοι “σις δὸ τουσιηροσ ὃ » τοῦ “ποὲντ' 

πῶς 7 περριώμϑων Φοόνεάϑος διαιφύϊν. καν κἱ μ' -ποίν τως 1Ὲ2 

ραϑα συλλοιέσοιϑας, οὐκύύσρμον δὲ- δε πσέρ οὐδέ σώ ς 

σύϊν συ! Θὺ χε ῥοῦς προσ χῦὺσ Ἰυ λον τρέστον οὐι, ΡΨ “πονηροτ' 



λογίων σὺ μιυκουὴν4ν. ἡ οἱ [υμμοιζόμϑροι εὲ δι οενγϑυ σὲν 
ἀποέλε ϑο χοῦ δια λέγεαθο ἿΣ; , ἀγών! σγικσ' διεῖ σὶ καὶ τὲ 

"ποιμμϑρσ ἐλ Λόγουσ ππρόσ' το γχυ!ουὺ τοί ὟΝ μς κλημά. 

ἼΩΝ ὧν οἷς ἐλα χίσων Θὺ πορίσοιντεσ', πρὸσ “λεῖοι οβησί 

μῦς ἴξο μδρ- οὗνο! διασίν οἱ καϑύλδι "ἢ πρὸς δ ςτροίφεϑαω, χα 
λεσπὼ τέρον ἐκ ἢ παραὶ γῤδιισ᾽: 

ΤΕΛΔΌΣ ΤΟΥ Ὄγδοου ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩ͂Ν. Η 

ΤΟΙ ΤΗ͂Σ ΟΛΗΣ ΔΙΑΛΔΕΚΤΊΚΗΣ: 

εοὐ ὃ 33  σοισήκῶν ΠΝ Δ φω; 

Φ) γο μὴ Ἴνϑῳ ἐλέϊλῳν: ὄνων ) πὶ ραλοτ 

Ἢ 2 ομ αὐὐδις, ἐλέϊγων, λέγω μδῷ αρξα 

μδροι Κοιτοῦ ὁ φύσιν ἀ ἀπὸ δ᾽ πρώτωγιὺ 

ΤΙ ̓  ἐν οὗ μδρ εἰσί συλλοιήσμιοι οὶ ὃ 

2 ἐκόντες δοχ ὃ σί αν β “ὠς πέρ οι 

πὶ ΤΣ αὐμωνηοαῖη ἰνέϊ δεῦτε ομον. 

ὁτη οῖ, (ὡς ἐπὶ ΤΩ λοΓ σου πῶς ἐφ ΤῸ πίω ἐξιν οἱ μὰ ᾿ἔλουσίν 

Δ᾽ οἱσὲ φαίνον Φυλετηδς φφυσίή στ τέϊ ἊΝ ἐσισκυοίσοιν τὰ: 

ἐκυ τι. “ἊΝ καλοὶ οἱ ῥ“- ὁ δγουκοί, Οἱ “δὲ φαίνοῦ) κολεμιώσοιντες 

ἑουυτῇ ἐπέτεῦ ψυγον οὐσῶν. κ᾿ γούτων τοῦ μ ΧΟ ̓ 
7 ὁ ὀχιυσύεὔθην οὐληϑον χοῖ δέσει Α  οὐ,φοαίν(. ὃ ὃ κοι τοὶ πίω αὦ 

οϑησίνεοἷ ον γος μἱ λίθῳ ργύριγα "ἢ τοῦ »καπιτίρινα, αρῇ ρα. 

τῷ ἡ »ολοδάῶινα, χυσι : Τ' οὐὐγὸν δὲ Τότον Ά συλλογίαμος "δὰ 

ἔλεΐλος, ὃ μδρ σειν. ὁ δὲ οὐκ ὅδε μδν, Φαύμετοε δὲ δὲ οἰ, πίω οἰ- 

περίαν. οἱ καὶ οὔπετρο!, οὐ πὲρ ὃν οἱ πσέλου τίν πτόρρωϑιν ϑύὼ 
Ῥ 11: 



ῥὅσιν οὐρὰ συλλογιαμὸς ἐκ χίνων 2) τεδέντ ὥςτε συνά 

νε εΤέρον ὁξ ἀἰνάβεης “πὸ ϑα κφρδῥων διὰ κάρϑμων. ἔλεγ 

λ06 σὲ, συλλοιίηιθσ' μιξε τὸν ιφασεωσ οι συ μησεροίημαν 

Τοφηοι δὲ φῶν Ῥρ[οὔσι μδρ οὗ, δά κοῦσ δὲ δυος, το λλοῖσ' αὐτί 

ασ-ὧν ἴφύσσοσ μφυΐ σύξοτας μιοδ δημοσίοτουχοσ', ὁ δ δια: ΟΝ 

ὁνομαηών. ἐπε:δὰ ὃ οὐϊεξεν οὐὐτὰ ὁ ἐκ αϑόδυ τοὺ τοῖ πραῖμα- 

Τοῦ δγαιλέϊ ϑαεφέρονταρ,ἐλλα θα ὀγόμιασιν τὶ Ὁ πκ. 

μοίτῶν λθωμέϑε συ μβιό Λοιδ', ἡ συμικαῖνον ἐ-πὶ “δὲ ὁ ὀνομοΐ 

ἼΩΝ, Ν ἐπὶ ῃ πραιγμείτων ἡ κου μεθο συμικαῤνάν.: κο;, θοΐ -- 

τον ἐ7} ΧΩ ψήφων. Το σ᾽ Λογιζορμϑῴοις - ,χὸ δὲ οὐκ ὅτε 

ἡ μοιον ὁ χοὶ μϑῳ δ ό ὄνομ τοῦ πεπέρασσ, μοἷρ ηὸ τῶν Λόλφν 

πληϑόο. τοὶ σὲ πραψίμαιτο,, τὸν αὐιθμὸν ἀπε! ἴω ὔϑεν δύσιν 

κοον οὖ, πλέω ηὃν οὐ ηὸν Λόγοι, οἷ τθύνο μαι ηὸ ον σή μοι 

νέν: ̓ ὥστερ οὖν κοὐκεῖ οἱ μιὴ διάγοι τοῖς ψόφους φέρῳ, Ἶ 

πὸ πῶν ἐπησέμὸ νων πρὸ ρικ,Ἀογάφοντο κοῖς οὐ τοὶ δω Λελϑ 
μδῴοι, πρὸ ἀλλὼν οἐἰκούον τς. δὲ ὑϑὼ οὐμ τού πίω τίω αἰπίαν 

υἱοῦ τοὺσ' Λελθεσορδῴαις, ΤΣ συλλογησμος "ὰ ἐλείλοό Φαινό 

μϑρος, ἐκ ὧν δὲς ἐπεῖ δέ ὕβέτισιμᾶλλον πρὸ ἐργὸυ ὃ δοχοῖ 
εἰ γοῦν σοφοῖσ," ἢ ηὸ ναι κρὰ τ Σ δοιεέν. ὅϊι ἐδ ἡ ἢ σοζισΖι, ἔρ 

νορμϑιώη σοῶΐα ὅσοι μοὺς μὴ - πρῶ ἐσοθλςῆς χθημιατισῆσ εἰσατὰ 

Φομνομδῥης σοῶμακσ' οἰλλουίεοὐσησ', δξ,Δον 1] δ δ πόνον 

γχούντοις, "ρὴ ηὸ “του σοφοῦ ἴ ἐρηϑν μιαυῦλον δοί,εῖν "ποιόν, η 
“πο θῖν πο ἐμὴ ' δοκέν. ὅε δὲ ὡς ὃν πρὸσ ἂν πεῖν ἔργον “πιοὶ 

ἐκασον σοῦ εἰ εἐσυχυσ,, εἰψώυδιῶν μὲν ουὐστῦν “περὶ ὧν ὀιδε,γὸμ 

ο᾽ ὁ ψλυσό μενον ἐμφανιζάν δή αόϑος . χοιὰ τοῦ δῈ 711,γὺ μὲν ὁντῷ 

διιύ οἱ ὅϑαῦ διούνο Λόγον: ενχῦ σὲ εν τα λιν, ἐναϊκοδο 

θυν τθ|σ' ὅν Λομίένοὶς συωλσευάν, “τὸ τῶν εἰρνμένων λόγω ς 

γόον ζοτοῖν . προ τυ γΥ δεν - καὶ Ὁ τὺ ἰούντα διό αμισ 

"ποίησε: φαύνεῶ σφῷον "ὃν ,Ἰυγχάνουσι τίῳ προσέρεσίς 

ἔχον τισι μὲν ον σὲ} “ἰού ον γύοσ' λόγων"θι 4:72 ηο]οι: 



'σπισ ἐρίεμται δωιοίμεως οὗσ' καλοῦ μϑῳ συφισυΐς, ἀνία. 

Τ σοί δεδξιν ὄσῳ δῇ λόγων ἐμ συῶλο,ϑῶ. Ὕ ἐκ “πόσων ηὧν εἰ 

οεϑμὸν ἡ  δυώα μις οἷα σέυυέσκε, ") ἡ πύσοιμερυίχαμ Τῆς 

πραίμουτοίοεφῦντοο, "ἡ περὶ ἢ ἄλλων ἥ; συιυτελούῖ τωνεὶς τέων 

τόλχνίω, ταῦ πίω, ἡ δωλέγω μδρ- ἤδη δε πΡ ἐγ τῳ! ὅνα, μέ γεόθο λό 

“τον ἡϑητῴῆαρα: ὁ δεσδεσικοα, Δίκοῦ. Ἡρῶ δϑοιλειατίκοι, » πὲ: 

φίϑτκοι, δ στκοι. ΟΔογδασκαλικοι μὲ, οἱ ἐκ Ξβοἰκκείων " εὐῷ 

γῶν ξ καςον μαι ϑδη μιρεηοσ' πὰ οὐκ ἐκ 53 ηοι ἀγρκρινομϑμν σδὸ 

Ξἷν συλλογιζόρμϑροι. διᾷ ΥΣ “πἐσεύφν κηὶ γῶν μουνϑοίνομτρε. ον ε:.. 

λεκ τέκοι δὲ, οἱ ἐκ Ψ ἐνδόξων συ λλο γ᾽ σζκοὶ ἂν τιζβαίσεως: 

πετρασγκοί δὲ, οἱ ἐκ 9 δοκουϊ των τῷ αἰπτοκθινορϑῥῳ, καὶ οἱ 

νοι καύων εἐἰδένωι τῷΟ᾽ προασυ Ιουμϑύῳ ἐλάν. πίω ἐσίσάμίω, 

ὃν Ὄοτσον δγωρίσοι ὃ ἐν ἐτέρο! [ὅθ σκο δὲ, οὐἐκῖ ᾧ ων μῇ, 

ἐνδύξων συλλογεστεκοὶ. περὶ μδρ ἐω τῇ δ, δασύς α,λινδίυ ὃδχ 
εἰ-ποδιῴυτρθϑξ,ἐνατσὶς ὃ ἀλυτρκοῖς ἐ εἰ ρητου πσεθὶ δὲ τῷ σύος λςε 

ΧΎΙᾺς ποὺ πειρασηνϑθν, νατοὶς πρότερον σέο! σὲ "ΝΥ οἱ, 

57 δῶν μοὺ ἐρισ δῷ, νι "λέ γορυδρ: προ ορ δὲ λιιπρίον “παύσων 

δοχαζοντοῦ οἱ δ ὀγησὶς λάγο!σ' ἐγών] [όμδμο! νοὺ συ λονφκοιὼ 

ταν: εἰσὶ δὲ ταῦ το πέντ οὶ ον ἐἰριθμμον. ἔλεος, Υ σον, κοὺ 

«αὐε ρα δοξον,ὺ συ λοι! [κισμὸς μιρὼ “πέμπτον, ηὸ “το σον οἰσο λε 

ἀοσο ηὃν προς δυο Ἀιγό μένον. του δέγει τὸ, πολλάς μα 

ἐοἴζειϑα, ὅπ εν: λέγῳν,! ὑγδμη ὃν. εἰλλοὲ ηὐ Φανόμενον ἐκα- 

σον εἰνου τούτων μα λιςοῖ μὰν ὧν προσ ρούγ τοῦ Φουμψειϑουἐ έ 

λέζχον τίς: λδὺτύρον σὲ, ιν δυὺ μεν δν"τῇ δφκνιώσ. πρίν, εἰς 

ποι ροίδοξον ἄτφν. “πτέτορηον, σολο  ἐ4ν "στ είν: ἡοὐ τῦ δέδθες 

οὐ “σο "σοῦ Τῇ λὲ “4 δαρθαοί ζ4ν ἐκ “τῶ λύσουν ηὸν οὐγριερινό με 
νοΨ.: τελιυτοῖϊον λιηδσλόονοίκις ηὸ αὐτὸ δ λέγν. “Ὅοσπο! δῴεἰ σ: “752 

μ“  ἐλεῦχῳ διύο.οἱ μὲν γγεῖσι Ἐπ τ δα; λέξιν- οἱ δὲ ἰξω πῆς 

δέ ιξτωσεζξηδὲ τοῦ μίν πέρατ τίω λέξιν ἐμποὶ ἰοῦρτου τί ῷαν 
χῴσίαν, ἑξηὸν ἀριθμὸν. , ταῦ τον δε γὴν ὁ μωννμιίο,, ἐμῶλ-: 



βολέε!, σι ϑεσίσ' εὐγομι ρίσίς, προσ δύο, οὐβμα λέξεως. 7ού 
γου δὲ πίον ο,ἱὐνσε δυο τῆς ὑππιγωτῆς, κα συλλοπίαμιοσ, δύτε 

λυφ θῇ τις ἐὔλλον: καὶ υ Τὸ Τοσουν τοι χῷ σ΄ ν τοῖσ αὐ γοϊσόνομια 

σί νρὼ ΛόΘὶ [σ΄ μὰ δι Λοόσωμδῳ. εἰσί δὲ ποι ρεὺ μδὺ σίω ὁ σμώνυς 

Μίαν,οὗ γιοῦ Ὁ ηο, ὟΝ λοηφρ: οἷον 5Τ' μανϑοίνουσιν οἱ ἐσπίςοῖ-" 

μϑροι ποῦ ἐδ. οὐπποσομιοιπηζορθρα μεινϑοίνουσίν οἱ γα λα 

Τλικον ηὃ Ἃ ὙΥ̓ μανλοένᾳν, ὁ ὁ μωνυμιον. το ξιωιέναι χρώμδμοᾳ 

τῇ ὀπερημῳ κοὐ λα μβοοΐνφν τέιὺ ἐπσισή μέωυ: , κοῖς “σοί ιν Ὁ 77 

χορὸ γκιροΊκος, οἰγοσθοῦ- τοὸ ὙῸ Φέοντος ἀγιϑα. τοὶ σὲ ἔς ανεοὶ δῴον- 
χοῦ" σ᾽ ἤον Δ ηὐ δέον. “τὸ τοῖν ὦ Ποῖον ὃ συμικοαῖνᾳ πολλάτ' 

Ἴ- ἐπὶ Τ: ἱκακῶψ' ἔξι Ὁ καλόν" τὰ ον αῇκομ. "μὰ τῶ οὐγα 

οὶ δὲ δέον τοὶ Φαμὰ εἶν: ἔχε ηὸν οὐὐηὸν καϑέβοδεω, Ἰρῦ ὑσάνον 

πρὸ [κοΐ μν ἀν νιοὶ υἰγεαίννε δε ὙΣ δῤέσοετο, ἔσξε! γιρῖ ὃς 

περ παζετο, ὑποένει. δὺ έσοιτοῦ δὶ ὁκαθημδροσ' γιοῖ δ γέοι 
ὕςτοί ὁ ὁκοί μνῶν: ηὃ Ὁ τὸν (κοΐ μγοντοι ὁ “βου ποιεῖν ἢ οὐ - 

σγν, οὐλὲν σή μαίμφ ἀλλῦτέ μδρ ὅτι οναν κάμνων ἡ ῃ χαϑή - 

ωμω, ὁχισὲ ὃ ὃς ἐκαμνι προτέρου : πλίω ὑπαΐζοτο μὲν Υ 

κα μνωμ ἐμ μγων ὑέσιν δὲ οὔ κοί μνῶν, ἀλλδκοίμνων οὐ 

νιὴ, οἰ λλοὶ πρότερον: Γαρεὶ δὲ τίω ἀμφιβολίαν, οὗ ἰὰὰν 

0: (δε. ῃὸ δικούλέϑας μαρβὲν μεστοὺς “πὸ Λε μιοισυκὺ ἀρῦτισ 

γινώσχή: νγρυ! στῦ γνωσίεει, "οἷ ΥΣ μοὶ ηὖν ἀνωσίεομ- 

χοῦ Μοῖὲ ὺ πνωσίεομεμον, ἐνδὸ χε τοῦς αἷἦσ ἀνούσίεον το, σῇ μος 

νυ τοῦ Τῷ τα λογῳ ποὺ ἣν τ ὁρᾷ κρῳ τούτο σρᾷ: δρεξ 

σὲ ηὸν χίονος. ὥςτε τ ὁρᾷ ὃ χίων. τὰ εἶ ρα, δ συ Φ"ο πε ῖωι 

Τολ]70 σὺ Φησ' εἶναι. Φιάσ δὲ μιϑὸς εἶναι - σὺ ὠρο “ἢ 

αίϑον νοι!» ἐκοὼ «ρα ὀηλϑντὰ λέζεν. δεῆον Ὑν ὅ3: 

γιοῖὰ Ὁ σἰγῶντω Ἀέγᾳν. εὐχό,, τί ηὸν Λέγοντος σίΐαν, μοὺ ηὸ πὸ 

Ααγϑμενα ,εἰσὲ δὲ τρέις “ρόπο! “δᾺ παρα τυ ὁ μωνυμές 

αν μοὰ τίω ἀμφλόο λίαν Ἶ εἰς μὲν ὁτοῦν Ν Αὐγοσὴ Ἰοὔνο με, 

ἐμυρίωσ σημιοῖμῃ “πλείω. οἷ ον ἀεηὺσὴ κυὼν ἄεδόντον εἰω-- 



ϑύτε; οὖμϑυ οὕτω λέν Ῥέτοσσὲ͵ ὑτοῦν ηὸ σευ τιϑύν πλέω σε 
μιοένμ: κε χυρισμμένοι δὲ, αταλοῦς οἷ ὃν ηὸ ἐπὶ σοζάϑοζ λα μίραος 

ὡς ἑκούσερον ΜῪΨ ὁ Εἰ ἔτυλάν, ἕν χί σή μιανᾳ ηὸ ἐ ἐπλσουτουε νὴ 

πρὸ χροΐ μιμιάτο: ̓ἀμφωδὲ πλείω, ἡτοῦ χρᾶ μεμκο τοι οὗ τοὶἐ πὶ 

ςἀμίω ἐλφν. ΡΝ γα μῳκοίτων ἄλλονε μϑῷ ον εἰμφιβολιος 

κρὰ ὁμωνυμία, ταν το ρτμ τεβήν. τρόποις ὅ27: ΤΡ Β: 

σειῤϑεσίν τοῦ ὁ ποεῖδε: οἷομ τὸ δύ αν χαϑήμδρον, ὀασίζῳ «ὦ 

ΜΗ ἐ γράφοντα χραφφφν.οὐ Ὁ τούνηὸν σπ μιέν 4, ἰοὺν δὺς λών τις 

ἐξπτη ἰρἷ στιν εἰσ ,ὧὁσ διωαηὸν ηὸν καϑήρμϑιυον δασύζ4γ. μοῖς μη 

γραφον Τοῖ λραφν οὐ του σύ πωσ ἀντὶς σίυϑῇι, ηὃν με 

ράφβ οτος χράφφ φν σβμεσόνο! Ὁ ὀυούσἐ χά δαιώκι μὲν ΟΝ μὴ 

γράφων χεάφψν. ἐδρ δὲ μη σωωθὲ 077} ἐκ λιών σε μιν ὅτε οὐ 

)ρ ον γραφήν κοὺ μουνϑοΐνᾳ γυίυ ρου μηλατου, σε δπ 

μαΐνϑαινεν οἱ ἐπί σοτεα ὑπιηὸν μόνον, δουγο μένον φέ ρᾳν, “ολ 

λεὼ Διμναιόθαρςβ αι. παρα ἡ πίω δεοιό ρέσίν, ὑι τοῦ πέντε 

πίω "δ πία: "οὐ τσερι ἡ ἀιοσὺ ἐἰρτίοι: "δ πὸ μόζον, ἐστ: ἡοσοιῇ 

τον Ὁ κοὐ οτι προς ὁ δὴν αὐτὸς λό)ϑσ Μγαρημένος κρὰ συϊκεί 

μμένοσ', οὐκ ἀεὶ δον σή μούνάν δώ σδοξάεν «οἷον ἰύσι ἔϑηκα 

δυο ὁ οΥ Τοῦ ἐλδύϑερον: Ἡρἷ "δ πεν τη πορτογοβρῶν, κοι“ 

οὐ Δίταε δῖος Α χιλλόϊδ: Ραρά δὲ τίω προσῳ εάν, εἰ 

"γοὶς ἄνεν γραφῆς δου λπεκοίσ, οὐ ̓ ἐκσγον “το η σοῦ! λό 

Σὸν - ἐν δὲ τοῖς γέρα, ερκένοι ς νοὶ πατοάμοισί, μάλλον. οἷον 

κοὺ ον Ο μῆρον ἔνι! [ διοφϑουώ τοῦς πρὸς τουφἐλέίλοντοις ὡς εἰ, 

»γτυ πτῶσ' ν εἰρηκοτοὺ, τὸ μὲν οὐ ὑ κατουπσυϑε1 ὀμβρῳ: λυουσὶ ΥΥ 

οὐὐ γὸ ΤῊ ἢ προσωδνα, Λέγορτες τὸ οὐ ὀξύτερον. ν “οἷς οὐ τοὶ ηὸ 

ὄγυτανέον γον Αγκμὶ ἔμνονος δ Τὲ Δ ροχος ὀζόιδ᾽ εἶσιν δύ. 

μεν δὲ δι γλοσ ἀρέϑα. ἀλλὰ ποῦ ἐνυτανίῳ ἐχέλλεη δ᾽ δὸ 

νον γοὶ ἐδ δ.) ηογοκῦ τιν παρὸ τίω προσῴδϑοιν ὄξιν: οἱ δὲ ποτὲ 

οὐ τ δλβάιος “τῇσ᾽ λέξεως συμβυκένουσιν, δτοῦν ηὺ μὴ ταυτὸν αὐ-᾿ 

σούχω: δὲ μονα οἱ ον ,τὸ ἀρριν βῆλυ"" ηὐϑῆλν ἄφρον] ̓ ηδμυι- 



χοῦξυ, ϑώπερον των ἢ “πολιν Ἰὐπθσον, ιν εὴ ηὸ ρ[ὃν γρσὶ ἢ ἢ 

“πο]οτίν πρόσϑν' ̓ Ἰηὸ δγουκεύμδιμον “σοι. μὴ τἄλλα ὡς ς διρρητοῦι 
προ τέ ρον: ἀπκμ 3 ἢ ποιᾶνον κὐνῆξ πτοιεῖν τὴ τῇ λέβφ σημιου 

νάᾷν-οἱ ον σὺ δγεαύνᾷν μοὶ ῳ λύματι "τῆς Δεξεως Δέκετοι; τῷ τί 

αὐφν ἢ οἰνγοο δὸ μέν: καλγῃπηὸ ες "πο !όν ΤΊ ὅν δὲ ακεί μδρόν “τῶ: δῷ 

λοί. “ἢ δὺ ποεῖν τι: τὸν αὐηὸν σὲ δόγρν οὑπὶ ἢ; ἢ ἄλλων. . 0, ̓ μδῳ 
ὅμυ πὸ ρὲ τίυ λέξιν ἔλόγλοι ἐ φχ, Ἰούτων ἤϑ βόττων εἰ εἰσ Τῶν" 2 

ἔξω τῆ λέξεως πὸ ρει Λογέαμων, δα εἰσὶν ὑπ. ἂν μϑρ, ποὶ 
ραρὸσυμβεβηι. ̓δούτεββηδ οὶ το ἢ μη Σ ἀτολ αλ ἀνσῆ πτὰ Ἧ 

“πὸ τί" δ πρόρτι Λέτεϑαν: τρίπουν σὲ, τὸ πῶ ρεὲ τίῳ τ ἐλὲγ- 
λουεέγνοιαιν: -τότου τον σὲ ὃ πα ρον ἐσπόρμϑμον.. "πέμπτοι ,, 

ὸ ποίρα ηὃ ὧν οὐ ΧΆ δ᾿ λαμβεύμᾳν ἕκτον δὲ, τὸ πο ρα γὸ, τδμβ 

αὐνίον, οἧς αὐτέου τιϑέν οἱ: ἐθόυμον δὲ ,οὸ “σα ρᾷ οὐ τῶ "λείῳ 

φω τή ματοιὶν «πον: ὧι μδρ ὀρ) ππθρα πὸ στ μβεθινκδς πο 

ῥρελογεσμο εἰσίν, ὁ τοῖν ὁμοίω; ὁπεοῦῖ αἰξιωθῇ τῷ δ πραίμιου χε νὴ ") 

τῷ συμφέροντι ἐπιζρχάν ἐπεὶ Ὁ τῷ οὐῦ τῷ “το λλοὶ συμ 

δέβοκαν, ἦκ δῤ αἰεί α πτοῖσὶ οἴ σ κουτη γορουμδμοις, δκαϑον 

(κου τη 9 ῥεῖ τοῦ τοῦ τοῦ σποάντου υ πρέρ χά πρὸντοῦνὲ οὔ οὕτως ξσυζ! 

ποῦν τοὶ ὥςπέρφεσίν οὐ σο(λσυϊδιοἷον εἰ ἐκοργσκος ἐτερον αἰγ-- 

θρίώτρυ, οὐὐτηὸς οὐ τον τορος, ἤ3ι))ὲ ἀνθρωτερ Εἰ σωκ ροζας 

ἐτέρος: ̓  ἡσωκράτησ ἀνθρώππτος, ἐτέροι ἀνϑιρώπτου Φασὶν ὡ 

μολοτμκόμο ,δϑ εξ, ηὸ συμβερινκέγαι οὗ ὑ ἐπερονῖ «φφησέν εἶνουν, 

ῬυῊν ἀνανάνϑιρωπιον: Οὐδὲ πα ρα Ἰδοηὸ εἰπλοῦσ χαδεῖ ; (1 

λέγειϑαε καῖ μὴ κυρίως, ὑ τον ηὸ ἐν μέρει Λεγϑυϑῳοι ὡς εἰ “- 

λῶσ εἰρεμθιον λιΦΘ.. ̓ διον εἰ τ μὴ ὃν ὅσ} δοξαςον,ὃ ὦ ηὃ 

Δ εν θήν ὙΔΩΣ δ τί τὶ τὴ νεῖ Εἰν οὐὐ ασλώς. τ᾿ “πολιν 5. 7Έ χὰ 

ὃν ἐκ ζνὸν, εἰ ᾿ἤδέντων Ἢ μὴ ἴβινιοῖου εἰ εἰ μιὰ ἀνϑρωπδ. οὐ 

ἮΝ τούνηὸ μὴ θὀμαύτι, "ὦ εὑ πλῶσ μὴ ναι: Φαίνετοο δὲ δὰ 

ἣὉ πῶρεῖυ: τῆς λέξεως Υ μρτρ ̓δαφῷῳν ηὐ εἰναί 12 ἔ“ 

τό: ησὺ ηὐ μὲ εἶν αὐ Τί, τῷ μὴ εἰνοεὃ μοίως ηὸ κοὴ δὲ ποι ῥεῖ ηὦ 



“σῇ τοὶ ἑν πλῶς οἱ ον εἰ ὁ ἰνδὸςολος μύλας ὧν, λόικόσ Υ2: τῷ 

ὁδὸν τοῦς. ϑυκὸ ο οἱ ῥα κρῖ οὐ λευκός ξεν. εἰ δι μῷω “σῇ, δχέ ἀ- 

μαι τοῦ ἐγαιν τία ὑπτοί ρξφ υὸ δὲ χο!οὖντον ἐπσένίων μδρ ποῦν Τί 

ϑύώ ρῥᾶσριε ἐεἐόγον «οἷον εἰ λαβὼν μέλαγοι εἰνο; ηὐ μ᾿ αἰϑέοτπο, 

χοὺς ὀδόντος ἐρουτσεῖ “ϑυκκιδς εἰ δ το στη λΘυκδςο ΤΙ μέ-- 

λοις κοΣ οὔ μέ “λοις οἱ ΝΑ δυ4λέ χθο συλλογί5γκὼσ' τολέω- 

σοις τέ ἐρώτησίν' ἐπένίων Μὲλεινϑοίνᾳ πσολλοίκις, ἐφ σωα 

ὀπρμ τ ο λέγητοοι κὸν ηὁ οὐ πρλιῶσ' δὺ ξ4εν οἰΐεο Λουθεῖν « κρὼ ἐν 

ὅσοις μη φάγον ϑεωρήσνι, πύτερον οὐ τῆ ἀξυρίως οὐσπτούο-- 

“σίον. γένετο δὲ Ὁ το]οῦγον ἐν ὑσοϊς ὁ μοι ὡσ' ὑπσιέ ργή τεὶ ΤῈ 

κθμϑρουδοκῷ Υν! ̓ ἄμφω, ̓  μηδέτερον δο-τίον εἰ“αλώσ εἶναι 

και ΤΆ γορεῖν" οἱ δ᾽ εἰ ἰδ μϑῳ! ἡμισύ λδικου,γὸ δέ δ μεισν μίλειν,τ 

Τύρον λινκονῇ μέλαν. ὁ Οἱ δὲ πρερά οὐ μὲ δγωοί αν, τί δξγσυλ 

λογοσμεῦς,ἢ ἊΣ ἢ ἔλεῖλος. 'αἦρι πῶωρα τίω ὀλλφψιντ λοῖν πον 

ἐλεῦλρς εἰς ψούτν οὐ τἰφεισίς οὐν “75 Ὕ ἐνθο μη ὀνόματος, 

οὐδοῦ ὁ προυϊμιαιηον: " ὀγόμαιηος μὴ ἐσειρτωνεήμιῦ,οὐὐ 7 οὐὐ δ εἰς 

Ἢ δυϑέν των δξ αἰνοί πων: μὴ σειυοιθαθμμν μῇ ᾿Ἴξὲν οἱ ὙΦ "(Δχο-' 

7α ηδοιὺ "δι Πρ "ἠδ οὐ ηὸ ὠσουν δυὸ Ἰθόντῷ. οὐ τῷ ) χόνῳ' "ηὖρ αὐτ' 

ϑῬοπον νὴ ὸ ψμύσκῶν" περι τίνον ἔμ οιῦ ἀπσολιητόντισ τὸ 
Αεχθέντων,  αὐνοντοῦ ἐλέΓχάν οἷ ον δ'Τῇ ηὸ οὐὐ ηὐ δυπσλευσίομ 

ἡ οὐ ̓δεαλάσίον τα δ» δυοοῦ μϑὼ ἔρος δ αλοίσέα: αδἧ δὲ Τί 

ῶν οὐδπαλασία: ἢ το ο(ὐ γὸ [οὗ οὐ Ἰοῦ εαλοσὴ ὸ μ) δεπλοσι 

ονηκαιτοῦ μ ὴ ηὐ μιϑ δοτλιοασέον κου τοὶ ὃ )ηὴ πλοηρς δισπρλοί 

σίον"" εἰ γὗ οὐ 7οῦ (Δί ατοῦ ἡ αὖ ηὐ,οιώσοιυ τως, αὐροῦχα με: “40 

πέρ ὕξεφαινομῇ ἐλέϊηρρέλκοι ὀὰνσις 180 γ( εἰττοῦ; ̓πορα 

“λ λέξιν. Οὐπαρὰηδ ὦν ἀρ χθιλοαμβανφν, γίνον μὲ μ ὅχως "ἡ 

"το σουντοῦχῴς, ὀσοιγῷς ἰνδέχε δξ ἀρχὶσ οὐδ ΤΕ δ". φοὐνοῖ) 
δὲ ἐλέϊχν, δΥ οἱ τ μή ̓διώα ας, στύυο ρᾷν ν τοῦ ηὸν κοῦ, η ἐπέ 
δ: Ο σὲ παρά ἣ ἐπαόρϑροι ἐλείλοσ, δυο γδ οἱ ε ζω λό τ- 

σρέφᾳμ τύ οὐκολούθη σιν » στοῦ Ὑ Ὁ πτουδὲ ὄντος, ὁ ἀνοἱ- 



κασισόδε ἢ ἢ ἐμκοὺ δε ύνηρσ,οἱ ο᾽ ΟΥ ΤΟΙ, δῦ ϑεῤτέρον εἰνο ὀξεἰνοί- 
ΠΣ δϑὲν ἡ αἱ πέρι τίω δόξαν ἐκ τῆς αὐάθήσίως οὐπαυέτοοι γέ 
γον ΣΙ : πολλεῖκίς Ὁ πίω δολίῳ μέλι υὐπολοιμβοίνομδῳ 

εἶμι, δα ηὐπεῶν τ ξανϑορ χβώμει τμ' μέλιτι: "κρῖ ἐπε: 
συμάαίνει τίω εῆν ὕσαψτοσ γύνεαϑς δϑεέιερο λον, κὰν! ᾿ὶ διοί -- 
Θροχοσ, ὑπο λαμθανορϑρ ὃ σουφ. πρό δε οὐκ οἰγειγίς αἦον, ἐν δὲ 
ηθῆᾳ φυγτο ρικοῖ , αὐ κατοὺ γὸσαμιῶον οἰπτοδείξς ἐκ 5᾽ ἑπομί.- 

νωμ εἰσί ιεουλόμθμοι"}) δῷξουνυ ὁ μοι λός, Ἰδέπσομδρον, ἔλα, 

(ον, 67: καλλω σηστεσ γεν ὑΩῚ γύκτωρ ὁ ρέζ τοῦ; τλανούμδρος: 

“πολλοῖς δὲ τοῦ τοῦ μδῳ υ ̓ πτέρχέ τὸ δὲ κου τη ορούμϑμον οὐχ 

ὑπέρ χῴ ὃ μοϊςος δὲ Ἢ ἔγτος συλλοιλσπκοὶς, «οὐον ὁμελίοσου 

λόγον, ΡΟ ΟἸ ΡΟ ΩΣ εἴ πτοῦν. λαβὼν γὸ μδῳ ἄποῶν ἀγένμηον. ἐκ 

ὃὉ μὲ ὀνηθσ, οὐδὲν ὃν δι ἜΣ πὸ δὲ κένομδρον, ἀρόρλνό γένέ 

ΠΩ τύ διαὶ μῦν γέλονεν ὠρχιν οὐκ “λέ τὸ πᾶν. ΠῚ ἀπεηρον. ἐς 

οἰ μοί ΑἸ. συ μιδοωήνφν. οὐδε ηὸ γένάυϑιρον οσὐ΄πῶν ἀρχον 

ἔχ, κοὸ ἐπε ἐρχρι ἔχ, εέξνεν ὠς τα οὐδ ὃ πὺρίῆωνϑέρ 
μιδσ' ἐν οζεία ἡ κσὺ γὸν ϑὲρ μὸν πυρίπειρ: Οἱ (δὲ δέρας τὸ μὴ οὖ 

ΨΥΓ.ᾺΑ ὡς αὐτὸ ον Ἐν τ ηὸ οἱν οὐδ “χήν, Ἔ01. ἐκένο ζέν 

ἣ, μὦ ες ἐλέγρου: 'συμβιόνᾳ δηὸ γοϊοῦηον ὦ νι: εἰσ᾽ ηὸ οὐλιυύαιηον 

τ: ἀν Τούτοις Ὁ ἀνα ϊποαδου ἄγου φεῖν τὸ δῦ κα 
μένων: εφαν ὀμυ κου τερλθμιαθμ ὁγηοῖς οἷν αι πκέοις ἐρωπήμασι 

πρό το συμιτσεροξομιοιηος ηὸ συμβαῖνον εἰδεώευτον, δύξᾳ ὧνὲ 

ἴω ̓ Ἴοῦηο γήνε αὐλοῦ "φολλοίκις ὑλελοσεοῖ ον δ᾽ τῇ γυχ ω ζως 

π ἢ “Εἰ Κὼ Φϑορᾳ γένεσι; ἐναντέοννμοὺ ἽΝ" ἢ τινὶ φθορᾷ ες 

συτΆ Τὶς γένεσίν. δὲ ϑοὶν ἐκηοσ', φϑεράτις ποὺς ὧν αν χέον δὼ; 

το γϑύισιο ὺ ἢ ζω: "Ὁ ἡ δ ζϑν εἶνε ἀϑοιρ.Τοῦγρδὲ οἰ δυνν ἀον - οὐχ. ἄρα 

ὙΠ ἐψυλὸ νὰν ἐφωή: οὐδῷ συλλελύ γήσοϊέ" συμβαήμᾳ χὰ 

μῆνες τανηὸν ο ἽΝ ἴυ χᾷ πίω ὕῳρήμ, ηἢ ἀδιύ!εεηον: οἶα μὸ 

νοῦ ἐγαν τιν ζῇ “ ΡῈ, ον" Τί ̓φϑυρά: φθορὰ. εένεσ' οοὐσυλ 

ἈύΠςο! μα ὃν οὐτλλούκ εἰ σὴν οἱ γγρ!οῦ 6] Μόγοὶ “πρὸς δὲ χὰ κεῖτ 



μδρον, εἰσυλλοςει. "ὦ (ρος εν τρλλ αὐκ εοὐ χῇ ον αὐΊσεῖος 

ἐρωτώντατηδ, ηοούσρν οὐ Ἢ ΗΝ πόροι ηὸ ἐηρ μβρον δι μὴ αὐτῖον 

λολϑ],τῦ ον ηο] εἰσὶν. ἢ Οἱ δὲ ποιοὶ ηὸ τοὶ διυν φουτα μετα ἕν 

ποιεῖ ταῖν λανϑοΐν πλείω ὀντα οὐ ὡς ἐνοεῦνηος αἰ ποσοῦ, 

οπτόποι σὶς μια: ἐπ νέων μδρδτω ἐ ἐδτον εἰδιέϊν ὅτι πλείώ. κρὺ 
ὁ εοῦδο τέον οἰππόκρι ίν' οἷον πὸ τερομή τῆ ϑαλειῆαί ὕειν 
οὐρανος: ἐἰσπξνίων δὲ ἥτῆον. τὴ ὡσ ἐνορῦνηρς, " ὁμολογοῦσι τῷ μὴ 

αἀἰππτοκ θέμε ιϑα γδἐρωτώμϑμον ἢ ἐλέξα οι φανοῦ) Οἷον ἄρα 

οὐ οσ᾽ ηρὸ 5 γὰσ ὅξην λυθρωππτοσ', ὡς τί δρ τηεΤυ πη Τό τον νὴ Ἰζ 
Ὧν, ἀνθρωτσον ἀλλ ἀνθρώ-ποισ 7 πεσε! "βπσέλιρ, ὧν πὸ 
μέν ὕξεν εὐ τοσϑοὶ τοῦ ὃ ἐκ ἀτονθοὶ »ποέν τοῦτοι το οἰτοεϑοι ἡ οὐκ ἀλα 
θυ». Ὁ τ τέρον ὅν φῇ, ἔξεμθῳ ὡσέλείλον, ἢ ψεῦνος Φαινόμιε 

γοῖὶ σο ξ4εν δὺ εἰ πεν ἩΟν φᾶν δ μὴ οἱ γοῦϑ εἶν εἶν οὐΐ τι οτος 

ϑϑν, ἡ δα οἰγεϑῶν ΜῊ ̓ αἰτοοϑὲμ »ψέῦδοσιο το δὲ προσληφϑέμ τωρ 
“νον κλὸ ὄλεγλοσ γένοιτο ἐληϑόνος. οἷον εἰ τὲς δου ὃ ὃ μοι ωεὲν 

καὶ πρλλοὶ κέτεϑι. 'λινκα, κρῖρ ΠΣ θλυδὶ ἐνοὺ Τυφλὸὶ: εἰ δΊνφλον 

ηὸ μὰ ἔχον ὄψῳ τέφυκον δὲ ἐχν, νὐτυφλαῖ ἐγ τ μὴ ὑχον 

χοῦ νσεφυκοτο Μὲ χίνὸ ὅταν ὀνγηὸ μὲν ἔχν, ηὸ δὲ κοΐ Ὁλμι τοὶ, ἐμ. 

ῷῳ ἄγρα ἡ δ ρῶντωλ Ἰυφ λά, ὃ οὐσέρ ἀδειύ κεν: δὰ οὕπωσ δια 

ρεπίοι τοὺς φφιαυνομένουσσυλλοτίαμοῦσ οἰ ἐλε λθισ," “στίν-- 

πρεσ' οἰνουοατέον εἰς τίῳ »ν ἐλέγχου ἀοι ον » ἐρχίω ταῦ γίω 
"πο ησοιμέψους: ὅπ} ἃ δι πτρεὺ τοῦς λῦσε Λῦ σοι ΝΣ λέρβέμ-. 
χοῦς γρόπσοισ, Εἰ σ΄ γὸν ρυ ἐλέζχου διορισμὸν , Ἴρυϑϑν; μὲν, Θ 
εἰσυ. ῥλόγεςοι: λέ Ὁ ἐΐι δ κειμϑύων συμβαίνᾳν ηὸ συμσέ 
γδηνέδαν ὠστελίτῳν δ οἰνοίκησ', εἐλλεῖ, μὴ Φαύνεϑα, 2: ἐπε; 
Τοῦ τιδῖς ἐ ατοὸ τοῦ μη τοῦ! ὅγος, μον: ῬΑ μεν ὁ ἐν “Τῇ λέ 
ξφ4, οὗ μέν εἰσί ποῦ ρα τὸ δγῆϊον. ποίου γε ὁμωρυμι ας νοὺ ὁ λο 
49 σ΄. ποῦ ἡ ὁμοιολθμιοσίουι, σεύνϑεσ ηὐ “τοῖν τοῦ οἷς ηὸ δᾷ 

ΤΙ σῇ μον «ἡ ἡ δὲ σεευϑεσίς μῖ ἡ διαίρεσις μσῖς καὶ προσῷ τ΄ 
δέον, ηὸ μὴ 'τανηὸν, εἶνοῦ ηὸρ ἍΘ29Ν Ὶ χυυνομα η δγεεφέ Ἢ 



Ὃν: δ δὲ κοὺ Τοῦτο χα ϑοίτσερ νὴ τὸ πράζῆλω τοι τὸν, εἰμελλά 

ἔλεϊλρφῦν συλλογαμος ἐσεφϑ"οἱ ὃν εἰ λωώςπέον μὶ ἡ μοΐηον συλ 

λογέσοιζϑαω, ἀλλου λαύπιορ. ἀληϑέσ μδὴ ΥΣ χακεῖνο, οὐ λλοῦ 

συλλεὰν τσ" ἀλλἔ τι ἐραυταμμαντον δῷ, ὅτι ταινηὸν σϑμουνά 

πρὸσ ζηχοιϊῆτος ηὸ στα" Ὁ Οἰ δὲ πε ρα γὸσυμβεβηκοσ, ὁ ὟΣ 

εϑενγσ το συλλογισμοῦ, Φανεροὶ γένοντο. ηὃν οὐὐ ηὸν δ ὁ ορι 

σμὸν διε ποὺ του ἐλίγλον γένεϑα, πλίω προσίς δ δ, τω δὸ 

αἰ φασίνεδ ΥΣ ἐλέζλος, συλλογάίσμοσ ὁ τιφβαίσεων εἰ οἱ μά 

ὑξσυ λογισμός τοῦ συ μβεδηκόηος, οὐ γένετο ἐλεγχοσεοὐκ ᾿ 

εἰ Τούτων ὅν χω ν δ αι ηὐϑῷ εἶναι "Ἴοὺγ» δέει Ἄδυκον δρόΐξκη 

“λίνον Εἰνοι σεοὶ γὸν συλλογισμόν. τ τὸ Ῥί τῷ μον διυοῖ ν ον 

ϑυόν, Ἴσοις ἐλφ' συμιείβηχέ δι κὺ τῷ δγφώματι εἰναι οἐπαρώτ' 

τῷ ἢ ἀρχλιεῦ τι φόμαὶ ἢ ἀρχῦ, ὴ πρῶγον ηο νειν ἐλ ὄθμια, 

᾽, δὰ πρῶφον, οἰλλὴ πρίχορνον ̓  οὐνπύδᾳξ ς ὁμιοίωσ σι κρῖ ἐπὶ 

Δ ἄλλων ὦ ὠντεεἶ ὁ ἰλεῖλος συλλο σμιόσ' τίσ’, οὐκ, ὃν εἴη ὁ 
κατοῦ συμβεβηκὸς ἐλεῖλορ' ιοἰ λλιὰ “τοῦ ροὶ γοῦστο ἡ οἱ Τέλχν! τοῖς 

τοὺ ὅλων οἱ ἐποσίμονες ὑπὸ ὟΝ δῤενπρσηι μόνων ἰλείκρῥὅ. Ἰκοὦ 

τοὶ συμιθδηκο σὺν “ποϊοιΐ τοῦ 'πτοὺσ συλλογίαμιους πρὸν τὸ 

εἰ δότοις «οἱ ἱδοῦλυναμδρο διαμρεν," ἐρωτω μᾶροι, δεδοασὲν κ᾿ 

οὔ ͵ διδόντες οἵ οὐ τοι δ οἴνογεῖν οἱ. οι σὲ πρέῥαι πὸ σαὶ» καὶ οἱ 

πλοῦς τι Κὶ ἔμα τοὶ “τῷ οὐὐ ΤΩ) καὶ ἀποφασίσ μοὼ ,καπούζασίς 
7.) Ὁ “δ , Αἰυχον τὸ “σῇ λέν. ον σὸς “πδλῶς ̓Αθυκου 

εἰσππλῶς ἡ διυκὸν ἐποφασις εἰ ὀυυ δδνηος ηὐ “5 Θἰνον λόυκον. 

ὡς απαλείσ εἰρημϑῴον “λαμικείνᾷ, δ΄ “πο εἰ ἢ ἔλεον " φαίνεται 

δὲ υγα πέιυ εἴτνοιαν 12 τήϊξινἐ Ἀεῖλοσ: Φανφρὥτοι τοί: δ'ποίν 

Τῶν οἱ πρότερον λεγβέντεσπερα ηὃν ον ὁ ἐλέγχου διοθι-- 

σμιδν δΥ0 σῖν προσῃ! ρύϑασεω οἱ οὕτω τοῦ ρο » 72 λόγουτάυ 

ἐλλφψε κα ῃ φαντώσίαι γήνετοιι ΠΥ “γασρουμϑῴο οἱὐζ, οὕτως Χοι- 

νὸν ἐπὶ “πξσὶ Ἰούντοις θετέον πίω Του λόγου ἐλ ιν: 

ὄϊσε πθερὰ ηὸ λα μρεΐνην ηδὸν αὐ χϑὶ Θ ηὦ εὐνολ χρον οἷς αἴ τι- 



ον τιϑέναι δὼ λιοῖ δεοὶ τὰ ὝΕ “δέ καὶ ηὐ σὺ μπσέρικαμοι τῷ 

ταῦ τοῦ εἰν οὐ! συμβαίμῳν, ὁσστο κι ἦν ὁψν 70 ]ς ὀῤαιτέοι' ") “αὐά 

τὰ ΜΗ ,οἰριθμισ μϑών “τῷ βαρ χέσιστρ οὐκ ἐ χουσίν οἱ τον - 

οὶ πίω οὐ τησίν τῶ ἐψευῤ χῇ' Ὁ, δὲ περὶ ηὸ ἐπσύμδρον,μές 

ρόό εἰσὶ σοῦ συ μρερηκοστοσ' . “τῦ Υ» ὑπομδρον συμίε ξμε 

καὶ δυο φς ρᾳ δὲ πρσυμθεβηκόγοσ, 572 τὸ μδρ συμαιεβικος, 

ὅν ἐφῖνος μόνου Λοεβδν οἷον τανστὸν ὅ3: ηὁ ξανϑὸν "ρὼ 

οὁ μέλι, μοῖρ γὸ ίυκον δ καήιενον: ,ηὃ σὲ πὰ ρα ηὉ ἐσπόρμϑμον, οἐεξὶ 

ὧν “πλείοσί: . 70ζ ΕΥ̓Ν ὁ ὍΜΡ ἱκαύγῳ! ταν τοῦ πρὸ ἐλλήλοισ οἐξ οὗ 

μδῳ εἶν! τουτοῦ δ) γίνετοι ὁποῦ ρυὶ οὐ ἐπτόρμδιμον ἔλεγλοι: 

ἔς» δὸυ ποίγτως οἐἰληϑές, οἷον δ ἢ ̓ς Δευκὸν χαιτοὶ δέρβη 

βηΐιδσ' τοὺ ῪῈ ἡχιῶν κρὼ ὁ κύκνοσ τῷ ΛΕὺκῷ τοιυηὸν ἢ παρέ τ' 

λιν ὡς ἐντῷ Μελίαου λόϊῳ,οὸ οὐ γὸ ὁ Ἀκμβαῖνᾳ ηὸ γε ϑν ἐν τέ 

κρῖ αὐ χιν ἐχέν"" ἤηὸ, ἴσοι ́μειϑαν; καὶ τιούηὸ μέγέϑος χάδια 

βαμ4ν: δ γί ἊΣ τὸ γεγονοσ ἔχε αρχν. ψιρῖν δέ λον αὐ χῆν, γέ 

γϑνένοι οἔξ οἱ ὡς ἄμφω ταῦτα ὀντοῦ τρί εἰρχθν ἐχῴν τὸ τγὸ 

νδσ' ὧν γὸ πεπεραημένον. ὁ μοίωσ᾽ ὃ " ἐπ! κ' ̓Ἰσῶν γηνομδῳὼ (5: 

εἰ χοδηὸ αὐὐηὸ ἾΧ ἕν μέθες λα μβανομτοι ἦσαι γἠνέ. Ὗ τοὶ ἰσοι 

γηνορϑροε ὶ ὃν μέγεθος λοιμιβούμᾳ ὡς τέ γὸ ὀπ μένον, λα μιθεῖνφ' 

ἐσσὶ ὃν ὅποι ρεῖ γὸ συ μβέρηκον ἰλείλοι ἔν τῇ ΕΠ ᾧ 1 ἐλ! ̓Α͂ 

Φανεῤ χὰ (ὧν ποῦ ρα ὸ ἐπε μὴγὶ ὑπησικεπτέον δἼ3ηο κάλνν 

Ὗ 3 ἘΡΜΕΙ ιν πὸ “πλέω ἐρωτάήμιοτο; ἐν γέν, ἐν τῷ τς λον 

θρὺν ἐμάς Σ μὴ ιν "ὃν λότον “Τῆς τπροτοίσ ἡ ΘΝ πρό τουσίς 

ὅν: ὃν κοιϑένον. δν αὐτὸς ρυς ἐνὸς μόνγν, Δ ΩΣ ΊΣ προῖίζια 

“50. ὧν οὐ ϑ ὦ ἑνὸς μόνε ὀῤδηδ μιοίωσ δὲ καὶ ἐππὶ ΤΑΝ ὄγλωμρ' «Εἰ 

οὖν μία πρότοισίσ κα ἐν καϑύμοσ οἰξ οῦσοι, κοὰ οἱ πρλίδσ' ἔσο 
πρότεεσις ἡ γεούντ ἐρώπησίς: εἰπὲ δὺσυλλογεημοσ ἐ ἐκ πρὸ 

πέσεων υ δὲ ἐλεγλοο ἐκ συλλοπομων, γιοῦ δ ἐλὲν »λῦσ’ ἔστω 
ἐίς προτοίσίων εἰ οὐρ καὶ πρϑτοσίς ἕν ἀαϑῖνοσ, Φανερὸν 

ὃ Τῇ πρὸ οὗ χύσ' ἐν τῇ! σοῦ ἐλέγχον ἃ ὑύγγο ᾳ- ᾧ αἶνε τοι δ» ὦ εὖ- 

4 ξ 



νου πρότωσίσ, ἢ οὐκοῦσοι πρύτωσίσιεὶ μδῳ οὖν δε ἴογεν οἱ οἰγασο 
κρήσὲν οὐσ' πρὸς μίαν ἐρώτησίν, ἐροι ἐλεῖλος εἰ σὲ μι δέ 

εἰθλτον κλεῖ φαλμετοε, Φοανόμδιος ἐλεἴλος: ὧς τε πέντε: 
οἱ Ἰρόπποι τυ πτουσίν εἰσ’ Τίω “Τῷ ὑλέζχου ἀϊροιαμ. οἱ ἐμϑρ ἦν 

παρέα. τίω λέξιν ὃ Ὁ 72 Φουνο μένη ἐντέφεισὶο᾽- ὅσες ἦν ἐδ 
ΟΝ 72) ἐλέγχν: ει ἐ δθξλλοι παρὰ ηὃν ΤΩ) συλλοπιμι ὁφον» ἡ 

δεὺ ποτα ἕμεται, 3 μὲν τέρα τίω ὃ ὅμωνυ μίαν ὧς ὃὸν λόλϑν, 

ἐμῷ μὴ διώαδὸ τ δ ηὸ Τρλλα χὼς λεγό μέμον. ἕνιαν γς 

δ δ δεανρεῖν οἱ οΥ γὸ ἕν Ὕ οὐ ὃν (Δηρὸ ταντ 3 “σθέρος Σ ὗσωα 

ἡτδ (ον διαί ρεσίν, τῷ μηδ οἱ «(ὃ δαφέρῳν συυυ Τιϑέμα 

μον ἢ δγαφῦ μενον ηὸν λό τον" καϑονπὸρέ ἐπὲῷ πλεῖ σων εὅ μοι 

ὡσ' δὲ ποὺ ἐπὶ ἩΝ πικρο τίῳ προσ σίαιν “ζ Υ̓ν ἄλλο δοκέ Ἔ 

δΗ μιοόγαν ,ὀῤΤέμενος ὄν ἐπουτοτνύμϑῳ ὁλόγόν, ἐγυσενους, κ᾿ ἐκ ἐ 

"πῇ ΠΝ “Ἢ ὃ πρὶ ρα γὸ; χίμα, γὰ πίω ὁ ὅμοιο ἭΡΗΣ τῆς Ν “ξεως: ' 

χαλεπῶν ἡ» δδουρεῖν ρίας αὐσουύχως, δι ἼΡ[ οἱ. οἷς ἑτέρως λέξε τοῦ: 

δὰ δον ἊΣ Ὁ οα Ὁ διωγαίμϑμος γον, ἐς γε: σῷ ϑυωρένν τοῦ Δ 

θές: μοί ΛΙσου δά πή σουτοῦ σερρενπινδνᾷν, ὅτι “δῶν ἢ καύτῆι τὸ ρῦ 

Μενὸν τινος, εὐτρλαμδάνομς Ῥ σέ χϑ,δι ὡσ ὃν υἱπτούιεύο μι. τὰ ὺ 

ἑν ἃ τῇ ἐσίαᾳ μάλισοι δδΊΚΕΙ ποι οί πεῶν ὁ, δῴ “Τῇ Ὁ " ἑνιδνο 

δι Ῥ πράτ λέξιν δκσοῬότρι ϑ6χἕος: "ππρῶγον β' ὁχέμαλ 

' ἡ οὐ πού τῇ “νότοι μετεδλληλωμ σκοηρυ μέμοιτοΣ καϑϑουυ 

ΠΣ Μ Ὕ μετοβλλ σκέψις 4 Ζνοὶ λόγου εὶ δὲ καϑοδυπτι καὶ ὄχ 

ἡ ον δγο το 772) πραπμοος: εἶτοῦ, μον καϑθοδυ τῇ ἀποτοῶν : 

συμθαίνᾳ) οτρὸν ἐπὶ τῶ λόλϑυτρ ζω τίω σκέψιν ἐπ ἡ μὲν 

οὐπαρέντη ἐκ τη οὁ μοιό"τηηον: ̓ ὁ ὁμοιότης, ἐκ τῆσ λέξεων ἴ: 

ποὺ ρα ηὃ συμβεβηκὸς, δα ηὃ ΜΆ, "δή εν δεαικθίνᾳν οὶ οὸ του πὶ 

Ὕ ηἢ ἐτέρονεκὸ ἐδ ἂι τὸ τρλλανμὴ δὲ τος “ποίοις τῶν ἰμοεη, 

“φρημιοίτων “πποίντον ταῦ τοῦ ποὺ τα πράζιατι συμικέθηίεεν: 
δμοίωσ' δὲ ποὺ; πῶμ πορα ηὃ ἑπσύ μενον: "μόρον; γύτι χῷ συμ. 

ἱεερηΐεονχος ηὐ ἐσχύμενον. ἔχε σὲ, μοὺς ἐπὶ “το λλοῖν Φοόνε- 



ΓΝ εὐξι5 ταιστωσ,, εἰ γαδὲ οἰπὸ γοζ δ μὴ γϑοίζεται,μ δα 

ϑουτέ ρὺ χυθέζειϑο ϑεέχερον. τῶν δὲ παρά τίω ὠλφ.ν ὡς 

Λόγου. φχοῖῶ τῶν παρα ηδ “ἢ (δὰ οἰπλώσ, ἀντὶ παθέραὶ μικρ 

ῃ ὶ οὐτποξἸανως δ οἰ δὲν προοσημκόνον ηὰ τι “σῇ ἢ ηὐ ἁπλαῖ 

“πῷσ-Ν να ἰὐϑόλῃ σύ λυ Ρύμο : ὅμο ως σὲ πρὶν ἐπ τῶ: 

ἐν αὐ χῇ Ὁ λαιμδανόντων: "κοῖς τῶν ν ὀῤοα πίων: ἜΣ Ὅσοι τοὶ “σλείω 

ἐρωϊο μα το ας ὧν “πο 2 σίν «ἐν ἀπ ὺ ̓' οὐποί τηνε ἡδὺ 

ρὰ μριρῦνν οὔ Υ δυαικριῦ μδῳ οὔτε Ἰῆς τ πρὸ ποέσξως ὃ Ἧι “2 

συλλοιϑαμῦ Ων ὅρον, δεῖ, πίω εἰρημδην αὐτέων." ̓ ὐπεὶό δι χο- 

" παρϑῦσοι γέμον τοῦ οἱ Φιινόμδροι συλλογέαμο! εἀλομεβ 

"οἷ ποῦ ρδ' πόσοι ὁ ΟἹ συ σἦκο ἥνοιντ᾽ ἂν συλλοίήαμοι δι ἰλε γ- 

0]: ολύω δὲ συλ «Τὸν ἐλείλον ὝΣ συλλοῇημον. οὐ μόνο 5 

τὸν Φαυνὸ μένον συλλογίομον ᾽ 1 ἔλεγον ΠΥ ἡ ὑντοῦ δὲ, ἀλλα πρὸ 

ον ὄν τοῦ μὲν φαονό μένον λοίκειον ̓ » πράῃματί. τε Σὲ οὔ 

οὐ μαι κευποὶ ὴὦ πραΐμαις ἐλέγλον τές Ἶ δφκνυτε: αἰνοῦντες 

σέρ ἦν “τῆς πεϊοαςἐκῆς. 72: δάπεε ρου σηνοὶ, μέ ῥ᾽ ἡ Ἴῆς δύο: ΑΛ -' 
κτικῆς οὐὐΊν ὃ διώ α το; συλλοἠζεῶν, δός δεοίνοιοιν “ΤΩ δὴ 

δύνῃ σ᾽ τὸν λόλϑγιοϊσὶ συθλεζκοι ἔκεγλο ἢ "οἷ; συλλοιέζον 

τοῖς Ἰίὼ ἀν τέ σιν, δ “ποοῦσε δῆλον ε οἰ γοξ!. "ἡ ηδϑ εἰδό 
τῶξ ο ἐμππτοδίζα οί σοι ας Ω0] [σ΄ λόγοϊσιἢ ὃ τ δὲ ̓  ἜΛΘΟΙ οὐὐετοὺς, 

4] οὐ “ΤῊ ἢ μιϑόδῳ δ λογ: ποῦ οὗ σοι ΥΣ φαίνετο ἢο]ς οἰχ να 

σ᾽ ἡρωτημέψει συ λογόζεάναν, πε ῥες, τού τοῦ κὸν τῷ Ρ εἰπρίς οι 
νο μένῳ σξφινιὦ νὰ ἔσονται εὐ ίδιεον ̓ψαδᾶι δϑοὶ ηον-- 

Τῶν ̓  παντων. ἣ ἐνίω!α εὖ ΥΣ μὰ ἐρωγηθεὶσ οἱ ἐτο δὲ εἶδ τ 
κένου,, Ἰεὰν ἐρωτηθεὶς εν “σλὴν ἐσπέτε τινων ἅμα συμιβα: “4 
προσερωτᾶν ηὁ ἐνδεῖσ, ΘᾺ "σὸς ὀμῴαινι ἧφν. ΠΝ οΥ ἐντῦϊσ' 

πο ρεὰ πίω λέξιν (Δ γὸν δολο! ἐειαμον. εἰ οὗν οἱ ποῦ ροιλογισγμοὶ 

"τῆς δύ τυφοσυως πορα ηὃν Φομνό μενον ἔλεΓχον εἰσί δῆλν 0 

τί πα ρεὶ ηοσουύ τος " ἡ ὟΝ υδῦν ὁ ἐξησοῖν συ γλοίομος, "αῦ ρῦσοι 
σὰ ὀφαενο μενοσ λεῖος: 0 Σ δὲ φαινόμένοσ' πρῶ ρεὶ τοῦ μό- 

δ; 



θ10. “ΤΩ οὐληϑηνδιδικοίςου δ Ὁ ἐπι Λείπτονντος, Φανείᾳ ὃν ἐλεΓ 
λθδιοῖον ῦ πὰ ρα γὸ μὴ συμ νον δια ηὸν Λύκον, ο εἰς ηὸ αι 

δυώατον. "οἴ 0 τέσ’ δος ρωτησεῖσ μίων "τὶ [ων “ποῦ ρὲ τίω 

δ τορσῖν τὰ εὐν χὶ τοῦ καϑοῤνηδ, 0 ποῖ ρα σύ συμικεβηκο οι 

κρῖ τὸ τουπτον μόριον, ὁ πρὸ ρα τὸ ὑπόμϑρον «ἐπιηὺ μη ἐ- 

πὶ “Τῷ πραϊίκουτοσ', οὐλλίσι Σ χοῦ λόγου συ μια οάνάν. εἰτοῖν 

τὶ ποῦ καϑόλου ἘΠ) ἀντίφοισιν. "οὐ ἐκατοΤαρηὸ, δι προς 

Ἰουυγὸ (ἃ υὐσούωσ: πο ράτε ηὁ ἐππῇ τί ὁ πῶ ρίκαφοι Ἰούτων, 

δ μουρτοινφ (7: πο ρα ηὸ ἀναθιθμουμδῴου 7 ῳ εὐϑχῇ. ηὐ ὧν 

ἄρχῃ ἢ λάμει οἰμᾳν οι ὥςτι ἔχουϑῳ ν πῶ ρου πένοντο δ᾽ ἀπὲ 
ῥδλοημοι . πὸ ρεὶ πλείω μδῳ ΥῚ ἐἰεὸν ϑέται παρα δὲ τοὶ 

εἰραμδρα ς σὺν Τοῖ» πρόντέσ: ἔς δὲ ὁ συζισηκος ἰλεγλόσ, ὃχ 

εταλως ἐλείλοσ, ἐἰλλα πρόρτηνο κοὺ δ συλλογίαμιοσ αὐσων 
Τῶς: Ὴ μ λαόν, ὅ Ἀπ σῊ. Τ᾽ παι ρεῖ ηὸ ὁμώνυμον ὦ δἡ μοόνάν νὺ (6 

ποι ρα Τ “ὁ μοιοομο σουύην τὸ ὁ μόνδ ηὁ δᾷ ἐβκι οἱ “λοι οἱσουυ ἕν, οἱ οὗ 

“χά λείοις ὅπ ἐμ ϑῶφ νι  ἐσονΐ ὑθοζτολλα ὃ τεπρὸς ηὸν ἐρῶ- 

τω μὴν ἐλὺϑ λεέβωσί πρὸς μϑιρηὸν ἐρωγώμὴ τσονι) οὐ πρλοῖς ὃ 

ὑκόσο) οὐνὲ ὲ «Γ σνμισάγον εἰληφασίν, οἰ )λὰ Φοάνόμϑμον. γ(ρῶ 

ποὸροὶ γὺ δὲ: Παρδηῤσοι δὲ ἐλε οί) οἰ ὀλείλομϑροι, δ δι πε2 

ρδεάϑο λαμ οένφν δμὶν Τῆς δβ ὃν τῶν ὑπισάμης ἘΦΑΥΤΑΣ Ἵς 

ἣο σύϑε μιὰ οἴη τόλνηο: απεῖροι γγεισιν διό ἐπιςῆμ ὥρτε 

δῷ λον ὁ χή Ὕ οὐ  οὐτρδιεί ξφς ἴλε[λοὶ δέεϊ σὲ δι οὐληθέϊς. Ἐν γ) 

ἐν οἰηρδιέξοω, ἿΣ μή ἡ ἐλέγξαι τὸν θέμενον τίω εἰνπίφασις 

12 εἰλιηθῇ ς"οἱ ον εἰσύ με θοὸν πίω διοέμεβον ἔθη. ἐλέγξεν 

δυτίσ' τῇ ὁ οἰτρδείξ4,} 0Τί εὐσύ με Ῥοσ' ὦρτο ποίντων δεήσοι ἐς 

π σή μονα, ἕναν. «Οἱ ϑρ Δ ὑπο) πορα ποὺς ὧν πωμεπρίᾳ 

αὐ χίς τα γούτωι συ μισεραομάτο οἱὃ ποῖ ροῦ τοῖς ὧν ἐο Ὅς 

ΧἸροι δὲ παρὰ πῶς " Ῥ αὐγων ἐπισημῶν. ̓αὐαμὴν διοι ἐψωδῶσ 

ἐλε[λο,ῦ διμμοίως ἂν εἶεν ἐν οἐππεέφοιρ' καϑέκοίςην Ὁ πίλνεβ 

71} ψῶδῶς συλλογεσμοσ: οἷον και τοὶ γεῳμεηρίαν ὁ γἐωμε- 



Τρ κῦφη Κρ; ιατὰ ἰκῖβικιν, δ ̓ ῥα Ῥρκοσ. λέγω: ὃ ἡ ἰκωτοὶ τί χί, 
ηὸ καὶ το τὸν ἐκεί 'νησ' αὐ χισιδῆλον ὃν ὅτι ὶ “ποίμτων Ῥελέγ 

γῶν, κἰλλα, "Ἢ παραὶ τίω δγα Αἰ τρκλνλινπτίον τι γηρυσιεῖοι 

κοινοὶ πρὸς εὔνπτοι σοίν τέχνην νὴ δια μιν ρὦ ηὖν μϑῳ καϑέκοι 

0) ἐπεστέμην ἔλεον, 12 ἐπστρι μον οὶ, ϑεωρεῖν͵ τε μὴ ὧν 

Φαύνοτοῦν, ὄτε ἔξεικοὺ δγατὶοηὸν δὲ ἐκ “3 κονον δι ὐπτοῦδεμέ 

ὧν τέλνεν, ἰοὺ δια, Ἀοστικοῦ «εἰ Ὁ ἐχομϑῳ δῇ οὖν οἱ  ἐνδυξο! 

συλλοίδαμοι περὶ ογῥοῦν ἔχομϑῳ ὁθ ὧμ ὁ ἐλέγλοι δὴν» ἐλεγ 

λοοῦβν δ τηφφοίσιωσ συλλογεσμεδοιῶρτε ἡ εἰ σ΄ ἢ "διῴο ΠΝ 

γέσμοι ἐρτιφάσεώσ, ἐλεγλός ὅξηρ. ἔχομδῳ οἱ ραποι ὃ τόσοι 
“ποῖν τίσ εἰσὶν δι ποιό ἢ] : [ δὲ τοῦτέχομδρ, γοῦν τοῦ’ Αὐσεισς 

ΤΡῚΣ "οὐ ὁ δ Ῥύτων ἐνσοίσείς, λύσει εἰσὲν. ἄλοιϑῳ ἡ πρρὸπ 

σοι γίγον τοι (ἃ τοὺσ Φοανο μέ. Φαανομένῇ δὲ δ λοτωῦν, αὐ: 

σις ηοἵοιοδς. τεἰόρι σα φέσεν ἐάνις σκοπῇ πο ρθηρσοι φαῦ 

γον δ] ς Ἰυχό σἰγιὡςτί Φανερον, ὑτί 572) διάλοιοτικ σὲ} τῦ 

δυύαιϑος λωρῖ πὸ ρδτόσοι Πνΐ) δευῆ Κο νων ἢ η. ὧν ἐλεῖχοσ.; ̓  

φοονο μὴ ἐλύγλοσι: Σ , δγαιλεκτεκοσι ; Φανό μὴ διαλεκτίκοσ ἢ 

πελρασηκος: ᾿κὄθεσὲ δα εὐ Ὁ λόγων ἣν λέγουσέτι ἦνεῷ ηὃ 

Εἰ νοτΆ Ῥὺς κ πρὸς Ξορας ὁ πρὸσ πίω διαίνοιοιν: ἀττον 

»» ὦ ὁ ὑτρλα μον ὁ ἀλλός μϑῳ εὖν οἱή πρὸς γβύνομα λόγους, 

ἐτέρου; δέ προν τίω δγεῖνοι εἰν »οὐὐοῦ τοὺς οὐντούο. ;ῇ ΠΣ λ, 
ηὸ μυ πρὸσ' πίω δγοίνοι ον, οἰλλ᾽ ἢ ὁτοῦν μὰ ΘΗ τοῦ! τῷ ἦνο μου τὲ 

οἱ [ομϑμοσ ἐρωτῶ, ἐφ᾽ ᾧ 0 ἐρωσώμδμοσ ἔδωκε. ὃ ουὐντῦ δι 

»γοῦ πῦ 53:1 μοῦ πρὸσ' τόύνομο “τῇ δὲ πρὸς τίω Φυανοιάν, ἊἊ 

τρῶν ἐφ᾿ ᾧ ὁ ἔδοκεν διανοηθεὶς ε εἰ δίεσ' πλέω ΠΠΠΠ" 

τοῦ ὀνόμουτοσ, οἱ ὑπὸ ὃν σήν μιοιένᾷν τρῦρο ἐρωτῶν μορὺ ἐ- 

ρωτώμϑμος, οἱ ον ἰσωσ' “τὰ ὃν καὶ "τὸ ἕν “σο )λιοὶ σῇ μοιίνᾳ. ἀλλ 

κα κοῦ ὃ  εἰπσοίκ οενόμϑρος κοὺ ὁ δ ἐρωτῶν Ζήνῶν ὁ ἐν οἰόμε- 
γϑδ' εἶνα ή ρώτησε, κοῖς ὅξην ὁ ὃ Λόκοσ Τὴ ἵν ταῦέντος, οὗντο δ᾽ 

πρὸς ἡύνομα ἤξῃυ ἢ πρὸς ἢ δεαίνοιαν ὦ ἐ ἐρωτῶ μῇ ὅ γάλοαί- 

Ω {τ 



"δὴ Εἰ ̓ δεγέ στ πολλαὶ ὀϊέ τοῦ! σἥ μούνν, δᾶλον ΤΣ ὧν ἡ προς Τὴν 

διάνοἰαν: πρῶτον μὴ ὃ “περὶ τοὺς γα έηους γ: Λύγου: τούς " 

πρὸς τόύνομα (Δ πίω δγοΐνοίοιν ὅ σοὶ -πρλείω σῃμοινυσίρ εἶτοε 
τοὶ ὃν χενοεοῦν “ξ νιοὐ καὶ ὧν τῷ Λοίῳ ὅΕ πρὸς τίω διαΐψος- 
δὺ ὄνον εὐ λλέν τῷ ηὖν οἰπτοχρινό μὴ ἐχὼν “τῷ σ᾽ προς, σοὶ δε σὰ 
μϑϑα' “ται πρὸς βύνομα ἐγσίχι τοι πρίντοις αὐγονσ εἰγοίϑ» ὸ 

» προσ τόύνομι, τὸ μη προστέω διάνοοιν εἰναι ἢ ξεν ἐνταῦ 

τῳ: εὐ ΠΣ πὶ ποίντεσ, ἐσοντορ τινές ἐπεροι: ὧν οὔτε πρὸς Ω 

νόμος, οὔτε ε πρὸσ τίω δεοίψοιειμ. "δι ὅς Φασὶ πούντοες. εἰ " 
δ βοίϊητοοι ̓  προσ τόυνο μοι, ἥ ) προσ πίω διοίψοιαιν εἶ μου τίν 
τρῦσ' : εἰλλουσ' δόϊ: εὐλλο μίῳ ὅσοι συλλογόσμοι εἰσί ποῦ ρει 

-- πλέονα χὺσ, τούτων εἰσίτονες οὐ ὥπερ πόυνο μον οἰτό 

Ὥστ σ' μϑῳ ὴ θ ρητοῦι “τὲ ἡ ποέφοι σθυνομια Φᾶνων ποίντουσ ηοὺς 

“οὶ εξ πίω λέξιν ἀλλὲν ἐἰσέτινε: παραιλογιαημοις ὁ τῷ ηὸν οἱ 
γρχθινόμ πρὸς γούηον ,ἰχάνπώς: αὐ τῷ ϑηριόνδε ἐρωώπη μοι 

γγὸν λόγον ἐχέν, ὁ δ πλείω σημιαίνᾳ χωξσε δὔηστον “πιοὶ ἐ- 

λώλου δερλεγεῶν, αι μι ἡρότέρον περὶ συλλοπομξ: ο δ 

ἐλοῖλρν, συλλοιημός ξεν. ὥς χε ΧΡ ἡ Δ πτοὶ συϑλογιαμῦ πρότε 
ῥὸν, ̓  “σέοι ἰψδοῦς ἐλέϊλον ἤδη ὴ δ οί δ οι ἔλεζχος, Φουνὸ μῇ 

συλλοιίημοσ ῤτιφοισύωρ, τὴ ἢ, ὴ ἐν τῷ συγλοπημῷ χ τὸ οὐτὲ 

ὉΨ, ἢ ἐν ΤΗΝ λὐ τιφοίσε!. υπιρδοϊκειάδοὴ δὲ σίω δὐτφασίν' ἐπὶ 

δὲν ἀμφοῖν, δὼ β Φαινόμ ἔλεος, ὅτε30 μδῳ (μὰ σἰϊώντο λέ 

ἵν, ἐγτῇ, οὐνντιφο σε, ἐντῷ συλλογέημῷιοὴ οδ μὴ "ἐλᾷ τίσ 
δοίη ἀνὲν εἐμφοῖν"ὁ δὲς ὅτ Ομᾷρα: γρ]ησὴσ' μα δυεξ τῶ κα 

κελϑοομητῃ συ λο Παημῷ ᾧ,0 λὲν μηδεσέρῳς ἀληθής συλλοιίαμδ" 

αὐ δὰ ὅ9εν ὁλόγον ἐλϑευέτερον οἱ ἔψηϑ!ς μι ιϑαί μοι σί λόφοι, 

προσ ὦ δυεΐνοι ἐμ εἰσίν ̓  ὅς εἰπε δον “πολλοὶ σι μαόνῳ τῷ 

ίγωνομοὺ νη ξ εἴδο νας μὴ σ' Ἰούῃο ηδ Ἄς ἐφ᾽ ὃ σευυἐτσεράναρ 

ὅτε, δύο ὀρθαί, “ὅτερν προς τίω δυσνοινεν ἐγεδηώλεκ ταν Ἰὴν 

ἐκείνου," οὗ. πε φλλὰμ τ σημοόνᾳ γθύμομα ἢ ὃ μα ν8-- 



εἶ μὴ δὲ οἱ «ταν "πῶσ 2 ποσ, δ πρόσ τῷ δγαῖοι δὲν δείλεκῇ, ὑπ 

διέ, ἐρωῖᾷν, -σλὴν δυσδόν ον διαῤρεσίν' ἐπ ἐρωτησειε σεσ' εἰϊ -- 

“2 σέγρρντοι, μέν, ἡ νὴ Ἰγέηιϑῳ, Ἧ οὗ νη δὸς νοὶ. εἰδάχιο 

δοέμμκηδοι μῶς: ῦ ̓ δὲ γα Λαγρείο, εἴρου πρὸς τίω δϑείνοιοιν δυεί 

ἜΚΙΗΤΟΝ καῦτο! οὐ τοσ' ὁ λοτῦς δυκέ 5; τ' ποι ρα τόύμομα εἰν. 

οὐΐε. οἱ ρα δι γϑθον τ᾿ Λόγων ηὃ πρὸς τίω διάνοι ανοο λλοὶ ΕΣ 

Ὸ πρὸς σόυνο μίώ εἰσό- ὃ ἡο!ὅ "τοὶ οὐ πον τες, ᾿ χὐ τὶ " ἐλεῖλο!, 

ἀλλ σοι φοωνόμδροι ἐλείλο! εἰσὶ ΥΥ ὅν μὴ “πρὶ ρὲ τέων λέ 

ξιν Φαυνόμϑροι ἔλεγ δε: οἷον ὁ ἡ παρα ηἢ παιζεϊενηεο ΠΥ : 

ἘΝ εἰδῷ τίσ οἰξιοῖ δδο ρέν, δέ λέγ δὲ σβηγών τεῦ λέῃν τοὶ 

δῦ. τοῦ δι δὲ, οἰλλιὰ ποῦ» γὲοὲ πρῶτον ἀπτοτον,γὸ ὁ ἀξίου 
ἐνίοτε » ἐν ) δοκεῖ ηὃ ἐρωτῶ μϑιρον πολλαχὰσ ὑλέν' οἰδυυῖ οἱτὸς 

δὲ δα ρέϊν ὁ δ ΤΣ οἱ ̓ ἔποιτα ηὸ δυδοίσχάν, τὶ αὐ) ἐσ: Φανς 

βον ὴκ γιήσεν πεν ὡς ἐλ, τῷ μήτε ἐπέσκε μρκέγῳ, μετ ἐἰδὸτὶ 

μέσο ὑπσολαμῥαΐνοντ, δ γέ τ αἴο αἦηως λέγεϊ: ἔπε: Ὁ ἐντὶ με 

δεπλοῖς τὲ κωλύφ Ἴζηο ριέν, ὡς ἀραῆσον αὐ μιονοίδες τοξές 

δσὲν ἐν τῷ ἢσ!ς Τίσι ρσίν - "εἰσὶ δυάδες αὐ μ᾿ Σ᾿ αἷσὶ ἐν σούῥ οἱ. ̓  

αἷσὲ "ἢ ἄραι ΤῊ ἐναν τέων μία ἐπισήμη ἢ Ὁ. ἐ57 δύνανπία τὸ 

“ ἔρως. χοῦ δύψίνω ςοί: ὡςηξοικεν οἰ νοέὶν ὁ ηολ ἐξιών. 572 Ὁ 

ΩΝ ἣ δυδο σικάν “τῷ δγαλέγεϑα, ὅτε δῷ τὸν ἣν τυ δοίστκον 
ὅ3: μ᾿" ̓ ἐρωϊ ᾷν, οὐ νῶν γὸν δῷλα γο[εἰν "γὃν δέρωῖαν. γε δὲ φάναι 

ἣ ἀπαυφφάνο αξι νη, ; δφκνυώνες ζξεν, αὐμα περ “ λαμξεῖ 

νονηος ἢ αὶ πείρας κά 58} δγουλεκ τκη τίσ 3ὺ δι στοὶ “ποίνπι 

ἐπεισχοπεῦ διϑέω ρέϊ,δηὸν εἰ δὺ τοῦ «οδρὲ ηὸρ ἀἰνοῦντο, ῷ προ 

ασοϊῦ μον. Ο καὶ ἂν Χρετος ἐ οὐ πρεδῇμαι παπαῖ χοὶ κοινεῖ, ζω 

Ααιοτικύρε στν ̓ δὲ τοῦσο Φαινομδῴωσ “ποιῶν. ,σοφλσκοσ: 

κοΐ; συ λλογεσμδσ' ἰρισήκοὸς κερὰ σοφιπγκόσέςν εἰσ μα ῦ ὁ Φω- 

νόμϑμοσ συλλο πίε, “σέρὶ ὧν ἡ ὁ δγου Λα ὐω στα ὑπει ρα δΊκ ἐ 

52 μου οὐληϑίσἦ τὸ συμυπροισμαι. τον ὟΣ δὺο Τὴ οί ΚΝ. 541: 

τέκοςε σ2"θι ἼΠ] μὲ ὀμτίσ κουτοῦ ἴ κοῖσου μέθοδον “πὸ βῦλο 

4 ΣΙΣΙ 



γήσμιοὶ, δογεῦσίν ἐν κατος Σ ἢ Τύχνηνυτοὶ δ ψνογραφήμιατα, 
ἐκἐρι σης. κα τοῦν τοὶ ὧτρ τί τέχην οἱ ποῦ ρουλογίσμοι ἐξά 
τε εἰ τί ἤβτημυδογράφημα, σοι οἐληϑέτιοϊον γὐ ἱπουκρῶτῇ, 

διὺ  τεβαγωνίημος ὁδυοὶ 3 μανί σικων. αὐἰγῶς ῦ  Βρῦσων ἐ ἐν ον 

γϑνιζεοὺὸρ κύκλορ εἰ ΘᾺ τυπροιρωνίζεται ὁ 0 κύκλοσ, εἰλλῦτι 

Ἢ κατὶ ἡ πράϊμο, δυεὶ, ῶχι σοζλ αν ὠς τεῦ, “τί ὅθι ̓λσε 

Φανόμδμος συλλοτίημο οἰὐθισγκος Ἀδηϑς: μιὰ πιὰ τοῦ ηὸ προ 

ἧμα φουνόμδψος κε ὃ ἐατοῖ "ὁ πράίλιει Φομνόμϑμος συλλο 

ἡπομὸς, ἑὸν ἡ β συλλογίσριοσ, ἐρι σηκὸς λόχον: φαννομδρον νῷ 

Ὑλε εκ ατοὶ ηὸ πρᾶμμα κὡρ τῶ ασοε τατον (ὦ ἀδυκοφιώρπέρὰ 

ἡ νά πίγι ἀδικία εἰ δός ἐχόὺ ᾿ ὅξην εἰσῦκο μαι χίατς, ὅπ ὴ 

ὄνοιν χίολοιία, ἀδυκομιολία ἔθ! σγκι (σεν ἔκειτο καὶ οἱ ποὶ ρ΄ 

νηκᾶν προοιρίμδροι, “συίντων ζπτοντοῦα: δι ὄνταιθο οἱ ἐριςζ 

κοὶ "δὲ πῃ ὅν “τῇ σ' νέος αὐτῆς χρέριν Ῥ δ 26], ἐϑτκοὶ δῥυοῖ τοι λ. 

λέθεδες δδ οὐ σὲν εἶν "1, οἱ 2 ) δόξες χαθιν τ ἐς χμματηαα, ὀϑίοιτῳ 

κοι "ἡ καὶ σθ λ ο, κα, ὅδηνώςπερ εἰτρ μ᾽ χη μου Τισεκή ες οὐπρ σὺ 
φΐας Φοινομδ «δ Φαινουθῥες ἀπρδάξο ἐφιεν. Θ5 λόϊ 

ὴ αὐ! ἢ μϑμεῖσιν οἱφλλέριδες ῶ σοζλοοίὶ, αἦν 29 οὐδ ἐνεν “ὦ 

λόγον ὁ οὐηᾶς μ ἐ ἐφοοστίρι σγι "Δὲ ὖρι σαν, οιὐ θκ κε τοιδ δ αὖ 
“Ἴ γένος Φαινομδῥης,ἐρισγκοσιὴ ᾧ συίας, ,σομσἤκος' μὴ ὺ "δὉ 

ιοζκῦ, ἤδεφαιμομδῥη σοῶλα. γῆς οὐδ᾽ κα΄ σοι Ὁ} ἐρισνδ' ἐδ 

“ως ὅδ ὲ ἐῶν πρὸς " διαλεκτης, οὖσ 0 ̓  ψυδυχροίφοσ' προσ' 

ηὃν πω μέῬης. “οὐλ} κ᾿ ἐπ ἐρισεκοσ, ὅγε ἐπ οὐχ, δι Ἢ σύμ 

“σέοοιμοίτων «ἢ ὦ εἷσπὸ τίω τέλνην φθυδογφαφὦ εοὐσὲυπ 

"πίω δα λεία πείκην, περί γυξ ἄλλα ὅτι ἐρισαίεοσ ὅξ, 

δῷ λον. οἱον ὁ τετραγώνισμιδσ', ῦ μλρ δγὰ “ἈΣ μηγίσκως, 

οὐὐε ἐρισηκος. ὁ δὲ Βρύσῶνοσ, ἐρισηίκοσιν (οὐ ηὸν μϑ οὐΐε ὅἐ 

μετενεπεόν, οἰδὰὴ προσ γεωμέτρίαν μόνον, δοιὰ "τὸ ἐἰς Οὗ 

ἰσήων ἀἰνον αΡχθυοὸν δὲ πρὸσ' πολλύσ, οἱ μὴ Ἰσρισί γὸ δυυγοι.-- 
Ῥνάλομ ον νδείδι σαὶ ρμέσον' Η ὠνΑνητῴ δ ἐτεραρώ 



νιζεν, ἢ ἡ ὄτιομι Φαΐεβί ΑΎΔον ὄνον, οἰηδ δεῖ ν ππέριπα τεῖν 

δος ηὸν Ζήμῶνος λόγον, οὐκ ἰασρίκον: κοινὸς δ᾽ ΤΩΣ δμυ “σοῖν 

τν ὅ μοι ὡς εἶχεν ὁ ἐρίστκος πρὸς τὸν ὅγοι λειυ τέκοι τῷ ἩΝΟΝ 

γράφῳ πρόςηὸν γιωμέ την, ἐκ ἀρὴν περὶ ἐκείνων ἐρι σχῶ νι 

δδκδθνὸ δγαλεοις τέκος περὶ ἡϑύος τὶ ὡρισμένον. ὅ "εν διῴκ 7) 

κορἠδενόσεὐ )ηο!δ ποτοῖον ὁ καϑύλου οὐ το ὅν αἴ πατέντο 

ῳ ἐνίενεῦϑσει, οὔτε εἰ , οἱ Ἴοῦτε ὑπὸ τοὺσ' αὐ τοῖς οἰρχκῖν εἶν Σ 

ὀρμτοῦ' ὡρτεῦ ἐδὲ μία τύχνν, ΤῊ Ῥ δάκγυουσῶν “τίνα φύσίν τον 

μου ΤΕΚὴ αν οὐ ἢ» ἐξεςμὸ ποτιερογοῦν Γ᾿ μορίων δού “συλ 

λοι σηκὸς δον ̓ ἐνῇ ἐξ ἀμφοῖ ν: ᾿ δὲ διαλεκίκ, ἐφώϊομοισι 

κήσθην. εἰδις λεί ὠνώ; εἰ μα ὸ τνν το, οὐ: τέγεπρῶῦτα "ἡ τὸ τὸν 

οΙ ἡκέασ ἀρχισοὐκὰρ ἐρώτοι. μμῃ ἐδυδόνγος ῥ». ἐκὸν ἐγεεχον τι 

ὧν ἐπί δϑειλέξ (ἢ πρὸς τίω᾽ ἰνφοισίψ: Η ὃ οὐ τὰ δυπειρο κι: 

ζ δὲν ἡπεηρο στε "τοϊουύ “τη Εν οἱ οε ἡ πωμιεηρία: αὐ Ἰνδρῖ 

οι Ὕ εἰ ον σ΄ τὸς ἔξεςεκ πεῖραν λαξῶν (Δ΄πεοὶ πὸν, Μη, ᾿ εἰδά 

οὶ τὸ πρᾶμα τὸ μὲ ὀδύπος ἐσ (Δ δίδωσιν ἐκ, ὀξῶν. οἱ δεν 

οὐδὲ ἐκῆβ δίων οὐκ Αἢ ἑπομένων ὅσοι ΤΟ] [οι τοί ἔτη. οἱ εἰδό.. 

σον οοὔϑεν κωλύᾳ ἐπ ι ἰδέναι τω τύχνίω. Μὴ ἀδύτου ϑιλατίεν ᾿ 

εἰύοειν: οὔτε ἐεβαινέροι ὅτι οὐϑένδι αὐρμσμεντ ἡπειραϑακη ΠῚ 

φήμη 78}. διὸ δι περί πείντων ὕ13. “τᾶ σοεὶ αὐ τέχγαι γεώντοῦι 
καὶ ἰεοινοῖς Τισὶ δ) «σοίνπεο (Δοΐ ἰδνεύτουι δ σὸν τῆν "χει 

ἪΝ ἡ δγαλεκ σέ (ἃ “πελρα ΚΒ: “σοίνπτες ὃ μέχρι τίνοσ ἐϊχρὃ 

δὲν οὐμαοκθίνάν Ἰοὺσ ὑποιζελλο μένους: ταῦ πος δὰ 58: τοὶ κοὶν οἱ" 

“ταῦ τοῖ Υ̓Ρο οὐδὲν ἰσοισίν οὐὐ τοὶ, κὸν δυχο᾽ σἰλίαν ἔξω λέν: 

τ ΝΝ θυ ἀπακρτίσ. ἐπέχγωσ δὲ μετίλουσι, τούτου, 

" ἐντέχν ̓ ἱδεαλειοτρον ὅτ: τ ὀτέλυ συλλογεσηκ πειρα ς, 

κὸς δυο λοις τάχ᾽ ̓ἦπε: δά ὕξησρλλα μ᾽ ταῦ τοῦ κ) ) καϊ ἀ “πποίγΤων 

ὔ ̓ ηο!ρῦ το δῶρτε φυσιν τινα εἶναι δ γούον,οὐροῖ, ον οὐ ἐπφαό, 

ποὸὶ δ γοϊουτου. "αὐε Ἰδιαΐ ὅξην. ἐκ των πρὶ οὐ πον τῶν πεῖς 
λαμβάνφν. δεν" τέχνην χήν εἰν νὴ μὴ ηο[ουύ τ' ὙΠ «θὲ οὐό οἱ δφι- 



νυ σοίι: διοτσερ ὁ ἐρι οκοσ', ἐκ ὕτιν ζ ὅτως ἔχον πορτῃ, ὡς 9 

ψωδοχροῖφος. Ἵ ΥῪὟΥ ὅ: ππραλογέσακος ὁ ὠριηκί νυ Τίνος 
γυόουν ἀρχῶν, αἰαὶ πσερὶ ποῦν γόον: ἐστέ ὝΣΙΣ ρόπτοι μὰ 
δ) εἰ σὲν οὗ ο] συμ ὐκῶν ἐλέϊλων: ὁπιδέ χ1 σοδγαιλί 
π χλιιοῦ ηὸ ϑεωρῇ σοῦ; τσρὶ Τούτων δι δυο ὅθι, ταῦ τοῦ ππυ]εῖν, οὐ 

λιλοτὸν ἰδῶν. «ἢ 1} “σέρὴ χοὺς προτοίσεις μέϑοσος, οἱ “ποίσοιν ἐχφ 

ταύίωυ χίω ϑεωθίαν. (Δ περὶ μϑῳ Δ ἐλέρων ὀρατοοι δῖ φοι 

νομίνων" ὥτρο ἐϑ τώ ΜΝ δύ μένον γέ διεῖ ξουρ: κα ηὸν λόγον εἶο ἀσο. 

δον εἰ αεῖν" ὙΡ 90 Υ ἦν δθύτερον τῆς σοφῃισῃκῆς προαιρισε- 
ωΐ, προῦτον μδρ ἐκ πο πσυνϑώρε ϑοή τως νοὺ γα πῆς ἐ ἐρωτη 
σέως συμδοόν 4 μιοίλιφο: "πὸ προσ μηϑὲν ὁθίσοιντου κείμενλ᾽ 
ἐρωϊάν, ϑη ρόχελκὸν ὅξ1 Τούτων. "ἰκὴ λέγοντες, οἱ μιῬτονου 

σί μα )λον- ὀκῇ δὲ λέγουσιν, τοῖν μηϑν β προκεί μενονεηὸ, Ἴε 

ἐρωϊῴν πολλοί κὰν ὡρισμένον ἢ προρὸ δγαλέηϑν (Διὸ τα δκῦν. 

τοῦ λεγάν οὐ ξιοιίν, το Ει “Τὴν οἱ ἀπορίαν Τῷ εἰς ἀδοξου εἐπετειν ἢ; 

σους: ἐάντε ἐρωτώμενον 75 οὐ ΡΦὉ)» Ἰούτων τ εὐγάν πρὸς 

ἃ ἐπιχφρέμαπ! ΊΡρέϊ» διωώο! ἡγυῦ ἡ“ἤον: καυκουρΓέιν δεοὶ 70οὐ 

χων, "πρότερον οὐσσθοιριϊῆ δ τι Ἴζη0 προ τ ἐν ἀρχῇ: το χέι 

ον 1 Ἰυχέν ἐηφλίδους τινὸςὶ ἰεἰδόθγ οὐ μηδεμίαν οὐθεὶς οὐ ῥῶ 

1ν ϑέσέν ,αὐγε φάσίμειν τράλιεν μαθέϊμ ἀπ λο μένον" ̓ χίραν 

δέαφρθμαηον ἐσικέψι» ποίεέ. ΓΦ ̓ϑὸ ψασύμεμον δάξαι, ; [σῇ 

γότρς ὃ σοι σγιέ.. "κ ἄγαν πρὸς γοοῦ τον ἀδτρρᾶ λέξ ἴσαι 

γι) ἡ καλὰ δὰ ῥιη ̓καλ᾿ 7 η ἥοῖ »καϑαίτωῤ ὁ ἐλε Δθὴ πρὸ τί Π πίχὶ 

προ τὸ ποῦ ρυζδοξ α Λέγᾳν, σκοπεῖν ἐκγίνος γιουσ ὁ δγάλε29 
μ΄’ “Εἰ τοῦ ἐρωϊᾷν δ“:ῦὶς γρλλοῖ σοὶ λέγϑυσι παράδοξον. ὅξηρ 

ὑκάροίς τὶ η5] 7 }' ΩΡ ἐθὺ ἡΤότωμ, ηὃ τοὺς ἑκώςων εἰληφέ- 

νυ θέσει ὧν τοῖές προτούσεσί: "λύσισϑ ἡ Ἰύτων ἡ ἡπροσήκου σοι 

φέρε, ηὸ ἐμφανιζφνι Τὸ δγοὶ ηὸν λόγον συμβοάνφηδ ἀδόξου. 

ἀεὶ δὲ 72 πρὰ βιουλοτοί ὁ ̓ ἀγωνιζό μὴ. Ὁ "72 δὲν ἐχ ὟΝ Ἔ Θουτ'. 
λήσφων το ὍΝ φανερῶν δ ξων. ου ΤῊ ταῦ τοὶ δού οντκέτε 



Υ Φασὶν, οὐλλὰ λέγϑεσι δ Ἰοὺς δὐλμμονεσοξηους Ἢ 5 χέγωρ: 

βούλο ἡαρο δὲ τοῦ φο νό μενα λυστελῆεοῖον αοθνδν οὐ! κοξλοὺς 

Μούμον ," ᾿ ζῆν ἡδέως φασὶ δεῖν. δι ἡσέν εὐϑο, δικαίως “μαΐήον, ὶ 

“πλουτεῖν αὐφῶς "δούλοντοοι δ τόνον τα: πὸν μϑῳ δων λέτον 

χοῦ κκαῦπο τοῖς, Φουλέσεις, εἰς τοῦς Φααμομάναις δοξασ' οἰγατύο 

ηὧν δκατος τοῦ τοῖς, εἰς τοῖς ὠνχέκρυ μιμμέναις, οὐμφοτέρων Ἂν 

οἐνος Γι οὐδὸν “παράδοξα λέγφν:" ) δπρον Τοὸς ὃς Φανφρα Ἀ πρὸς τοῦ ΤΡ, 

οἰαν ἔς. ὐξαεἐρξσιν ἐναντία αλέ τος ὃηδητος ὅσ 75) ἡρᾶν 

πω ραδυβα λε ὥρπερν) οἰζα )λικλῆς ὦ ον τῷ γοργίᾳ εἰξρασπεῖ 

λέλθρ' πρῶ οἱ αὐρ λαῖοι δὲ ποίν τεσ ῴοντο συμβοόνφν, “ανί" 

ρα τὸ ἘΜΕῸ φύσιν» οἷ κα τοὺ ηὖν γδμμον- ἔναντι αὐ ὠξν ῷυ 

σὲν "ρονό μον. πρῶ τέμῳ δηικουνοσιυύζων κατοῖ ηὀνγνόμομ μϑῳ εἶμοω 

(κῶλον, Ἰο, τοὶ φύση δὲ οὐ καλοῦ. δεῖ δ) προς μδῳ ἐν εἰνπὸν τοῦ 

κου τοὺ Φύσιν, κοῦ τοῦ γον οὐπαιν7ᾷν. προν σὲ τὸν κοι τοὶ νόμον, ς 

“: ; τυ φύσιν. αἰΐειμ οὐμφοτέρωεῃ κ᾽ εἰν οἱ παραδοξα λέρᾳν. ἦν 

δὲ οὐ μδ κοοτοὶ φύσιν οὐὐ τοῖν, τὸ οὐληϑέτ, τηὸ δηκευτοξ νόμον, ηδ 

γοῖς ποῦ λλ οἷς δυχούῖ. ὥρχε δᾷ λον ο«χέ κι οἰκεῖγοι κουϑοΐ πέρι οἱ 

νυ οκὐλέγξου ἢ ἡ ποι οοἴσοξ ας λίτάν ηὸν οἱπτοκοινόμαενον ὀπον χεί- 
ὥ γέ ν: ἔνα δὲῆβ ἐρωωμάτων, ἐχϑηὸ ἀμφοτέρων ἀδοξον 
ὄνον τίω εἰπέκοισὶν οἷο, γόπερον Ῥί: σροοῖ:ἢ τῷ πὶ δεέϊ πτεὶ 
9: (δε εβυτοῦ συμφέροντος πρατῆφν, ἡ τοῦ κασι χὴ. εἰ συ ηκ εἰ ἀϑοι 

αἱρετώτερον ἢ εἰσυχεῖν. διέ ὦ [4 εὶς τοῦ ἡδὲς γρλλοῖςγὰ σοφοῖς 

ἐναντίαν ἐάν μδῷ λέτηι τὴς ὡς οἱ περὶ δε λόγου: εἰς τοὶ οῖς Ρλ 
λοῖτ' ἐἕαν δὼς οἱ ἡρλλοὶ ἐπὶ ἰὰ ηοἿς συ φοῖτ' Φασὶρ οἱ μὲ δ ἐγ; ΓΝ 

ΠΩ ς  δουίμιοιν δύ νεοιεον εἰ πῶ "1ιγεῖετρλλοῖς ἄδοξον, βασέλέα 
με ὀὐδδωμονεῖν: 1) τω τὸ ἄδοξα σεωυοίτᾳν. δρκα 

πίω καα φύσιν ιὴ κε] ἃ ον νόμον ἐπιναντίωσίν ἀτάνὁ κα 
μόμξ, αὔξοι δϑηρλλῶν, οἱ ὃ σοφοὶ (ἐκ αἰ, φυ δὲν νὴ ᾿) καα ἐλέθφρ 
λέγϑυσι; Δπτὸ πρὸ ρα σδοξαι ἰκήζτων διέ; φυτεῖν 5" γὐπδῶν: 

περ δὲ ἸΖ᾽ “ποιὰ συιεοἐ δὰ λεσρεῖν ὃ Μ Γ λέϊομϑῳ η ΩὉ οὐδο λύσειν, εἶ ρή-- 



πε δέ νεν ἠδ: πηρὸν πιςσὲ οἱ γ!οῦνποι κόγϑε τον. Θούλομτοιρ! 

είν, εἰ μησὲν διαιζφφρ4ηδ ὁ ὀνομιο.ἢ ηὸν λόγο εἰ πεῖᾶν. δυ"σλείσίον 
δὲ κοὺ δυ σλοίσίον καὶ μί δεοσ', Τονηῦδν. ἐάρω ὕξὲὴν αὶ μίσεος δὺ"- 

᾿πσλασίον, ραν τυ πον ν δα σοι δυπσλείσίον. νὴ τοΐλιν δ ἂῤ τὲ 

ῳ διπλοίσιον »δπλοίσίογε μέσεος τεθῃ Ἐμὲ ἰϑς εἰρημένον, ἡ 
μίσεος ἡ μίσεος καὶ μέσξος δεπλαίσιον: “κοῖς ἰἀρατί , ὕξην καὶ ἰχη-- 

ϑυμία ἡδέος: δά ὅξν ὀροζισ ἡδέος" ὅν οἱ πὰ ᾿ ἐπιϑὼσ- 

μία, οὐ ραξς ἡδέος ἐλέοσ: εἰσὶ δὲ πον τε οἱ ηο[οῦ το: δ λορῶν 

ὄν ηοὺς πρός Ὅσοι Μὴ , μιόνον τὲ γιό: ἀλλὰ πρῶ αὐ τοῦ πρόται λέ 

Ὑλμαραι κο προσ ὸ οὐ ηὸ καὺ ἂν οἰπτοδίδοτοιιοῖον ἡ “Τί ὁ ροβς τὸ 

νης ροξιεμυὺ κα ἐπιθυμία τονὸς ἐποιθυμία. κοὰ οὐ δεπηλαισίον, 

τίνοσ δ πρλοίσίον: κα δεππλοίσίον ἡ ἢ με (σίος. "οὐ ὅσων κα ὀὐσέξε, 

οὐκ ὄντων: πρύς τῇ ὅλως ὧν εἰσὲν ἐξ4ἢ ποῖϑθῃ. ἦτι γἐούηον, ὧν 

τα λοίῳ οὐ δ προνόοι Λοῦζυ τοῦν χα ΤΉ 29 Ρουμένοον ἐππὲ 7ού 
Τῦ!ς' οἱ ον ὁ σέθεν, αἰρεθμὸς μέσον ἔχων. ἤξησι «ἐριθιμὸς τ 

οι ὅτην εἴ πων οἰριϑιμὸς μέσον ἔον ἀρεθιμὸς: "οὐ εἰ τὸ δίμιον 

κοι λό ΤΗσ' δινος δεν. ὅξε σὲ κοὺ αὶ δὶς σἰ μη ἤξην ὁ ἄρα ἐἰν, ἐπκοί 

λη ᾿ αόνον τοι δὲ πτηέϊν, οὐ πτοιοιὼ σὸς ὀγίοτε.. δ)α πὸ μὴ προ 

πευνϑωνέαϑο, εἰ ἰ σϑ μέν τὶ τι. ουὐ ηὸ λελθέν τὸ δυισλοίσίον, ἢ 

οὐθὲν. "οὗ ἐΐχεση μοόν, 'ποτέρον τὸ αὐτὸ ἢ τερον. ρἐλλοὶ ηὲ 

συμπέρασμα Ἀέταν δὐθυ ς: οἰλλο Φαιῤνετουᾳ δεῖ ηἢ δγομρεν τοῖν 

Α εἰνου δ} ἢ "οὗ σῃ μοιόνφν. Σ ολιοι κὐημεος' δὲ οἷον μδῳ 

ὕξηρ, ὀρητοι πρότερον. εκαϑοὶ Γι ρώτοιγορας ἐλεγᾶσ: εἰ ὁ μῆ- 
γε πὰ ὁ-πή ληξ, αὐ ρέν ὕξήν: ὁ μὰ Ὁ λέγον ο οὐλομένέωυ, 

σοοικι Ὁ μϑρ καυσϑκεῖνον, οὐ ̓ φαίνετο δὲ γἸσάλλοισ. ὃ δὲ 

οὐλόμενον, Φαλνοτοε μδῳ, οἱ )λοῦ σο ΛΟ [κί ψ4 δόλον ὀυγύ πεν 

τελνί τεσ δειρατοοι γ»ύπο “παοινιδγὸ πτολοὶ “β λόφον δ συλ 

λογηζο μενοι, στ λοὶ μκίσμον Φαένον τοῦ συλλογόζεϑα ᾿ χαϑο-- 

“ίρ ἐνγοϊσεἐλέίλοις εἰσὶ δοποὶν τέρα δον οἱ Φαενό μένοι δολοι 

κιμοὶ, πρὸ ροὶ γὸ γόδᾳ . κρὸ ΟἽ ὁ“ πρῶ σίσ' μυίῃ αὐρφίν “4: 



τεϑῆ λυ δηλοῖ, ΎΡῚ αὐ μϑρ Υ̓Σ οὔσγοσ᾽, ἄρρεν δ» 

μιαλν4ιηὸ δὲ αἴ στη, 9 Αυ- γὐδὲ Ἰοῦγο, θέλη μϑῳ μεποόξυ σή 

μοιέν 4ν. "πολλείκισ δὲ σα μαίμᾳ κοῤκόμων ἐπκαίσερον. οἷον πὶ 
ἼοΎ[ το, ἸΚοιλλιδ σε" ξύλον: ̓Κορχσίκος. πο μδ ὅν! οἔρρενο νὴ 

του] ϑήλεος σοι φέρουσιν αἱ πτευ σεῖς αι απέσοι- τῶ δὲ μιιτοεξαν, 
οὐ  μδρ, οἱἡ δὲ οὔ. δυϑένντοσ δὰ “πολλεκίσ του το συλλογέζον 

τοῦ ως εἰρημένον σχσυσσον.ο Ὅμοι ̓ωσ σέκας. ἀλλίω πτῶσίν δὼ 

τόξλληο: ὁ δὲ πέρα Ἀογέόμιος γἔνετικι, δτο ηὐ ἀκοιγον εἶναι τὸ, 

τόδε πλειόνων πτώσεων «ηὸ Δ πού το ση μαΐνᾳ ὁ τί υϑ, 
οὗτος. ὁ τὲ δὲ, γού τον . διῶ δὲ ἐνειλλεὶ ξ δὴ μιωένάν « με τοῦ μδρ 
“τῷ 21, ηὸ οὐστοσ. με τοὶ δὲ “τοῦ ἂν αενηὸτσίτον" οἷον ἤξην ἱτα 
πόνικοσ: εἶναι! ἐττπύμίκον εποὼ ἐπὶ ἐν ϑμ λέων ὀναμείπων 
αὐσουύ τωσ': νοὶ ὑπὶ ὟΝ Ἢ λεγομένων υϑῳ σίεδυοον, ἐλέντωςς 
δϑελέασὶ αὐδρενοσ κλῆσιν. ὅσας ὙΥ εἰς οὐ δ πο ηὸν πε’ 
λυϊᾷ, τοιῦτου μόναι σκθύοισ ἐλ κ,Ἄησιν οἷ ον ξύλον. “ιινίον. 
το δὲ μη οὕπωσ, αὐ ρενοφῇ θήλαοσ' ὧν ἐνια Φῴομερ ἐ ἐπὲ 
τοῦ σίε Θόας « οἷον ἀσίκοσ μϑρ, αὐρρεν 7οὐνομοι. (υλίνε σὺ ϑΆ 

Αι. δγόπσερ κὸν ἐπὶ ὧν τοιούτων, σου πῶσ' κοὺ το ὅξη, νὴ 
ηδ. νοι δ)γοΐσε! . ̓ κρ ρόπσον χίνοὶ ὕμιοι ὅς ὕζην ὁ συνἈορκίτ' 
πμὸσ “τοῖο παρα "ὃ τοὶ μὲ δίκοι ας ἤστο! “πτοῖσ προρος ὸ ϑμα 

ὁμοίως “Δεγομένοισ ἐλίϊλοισ. ἜΧΕ ἐκείνοἱσ ἐκ ΤᾺΝ 

πραϊμκπων, »ούτοισ ἐπὶ ἊΝ ὁ ὀνομοζτῶν συ μηπέπει ΟΡ ΟΞ: 
κιζᾳ. ἀνϑρώπαοσ ἡσὦ ίυκον, μοὶ πρώϊμο οὐ ὀνοϊί 
ὅσ. Φφανῷον θυ ὅν ηὸν σὺ Λοιζειομὸν πετρατέον ἐκ ΠΝ εἰ 
ρημένων “πτώσεων συλλογίζειϑαω. ὄδῳ μϑῳ 9.) τουῖ τοῦ «δ εἰ 
γωνιςεϑοῷ Λόγων: δι μαήν ἢ εἰσίν. φῶ Ἴρότοι, οἱ εἰ ρημεένο!' 
διαφῷ4 δοῦ μακρὸν, ἐὰν τοῦθ στῶς τοῦ πρὸς τίω ἐρωστησίν 
πρὸνηὸ λανϑεΐν ἀρ, ὥνπερ ἐνγοῖς ὁγαλεις τικοῖν ἐφεξε  ιιρηεῖς 
εἰρμμόνο, τοῦ τοῦ πρίδγον λεκτέον: ἤβτυπροιηδἐλέζανὶ (ἂν μδῳ, 

Μῆκος: ἐχαλετὸν δ» ἄμα πολλοὶ σιιυοράν" ,εἰς σὲ γὸ μέμίκος, ηοἷς 



προφρνμένοις οσιλείοισγρνσέον «ν δε τούς, ὑςτοίζον τες ἦν 

ἡ ον προορισίν: ἐπ δ0 ΡΓΗ ἐ πρὸ Φι λονφκία: ̓πορανῆομενο: δ», 

ἐῆον δι) αὐ} φυλαῖς θεω, “ποῦν τος: σὺ ου λεῖα τῆς ἐργέϊς,γο, τὸ 

φάνφρον πο έδν ἑουυ ηδν δουλὸ ὕσενον οὐ δυκεῖν- ἐπι, Ὁ ἰναλλοιξ 

τ ὁ ἐρω]ήματο τιϑύν οι ἐκνχί πρὸς »ὐϑηὴ λεὶ [7 “ἧς ὀχριλὸ τί 

ἐάν τονὴ 0579 οὕπως: υὐδτι ἡλούπωσ ἅμαν ν᾽ συμβαίνᾳ,} ὴ (πρὸς 

πλεωΝ πρὸς ποὸν ἂν Τή οὐ “σο] Εἰ ῥ αϑς τίω Φυλαιῖ “ὅλως τὸ ταν 

Τοῖ πὸ ρος τίω ὑκρυνψεν λελθέντο Ρ: περον, χμήσεμια (Δ πρὸς 

τι ἐἐγωρι σηκόν τλογαεοὴ δκρυμεῦῖ, ΊΣ λαιθέϊν χείριν: ηὸ ὃ λεΐ 

θεῖν. τῆν ἃ πάτ'. πρὶ ληοισ' οἷν αν ϑύον τοῖο ΓΙ ἂὺ οἰεϑῷῶσὶν εἰναι 

προτηὸν λὸ ΛΘΡ, ὁξ ἰγοφάσυως ἐρωπατίον, ὡνΤούναντίον ρῦλό 

μένον ἡ νὴ δ [σου "πτο!οιΐ τοῦ τέω ἐρώτησέν: ἐδ λυ κ ὀνηος τὸ 

ρΥ λέ) λαξεᾶν ἥτῆον δωσίκο καϊνασίνῶ (ΟὙΟΙΡ δὶ! ΤΣ τὴς δῦ 

Αρπὸκαθίκοιςον ὑποίγοντο ηὐκαϑό, λε΄ πτολλοΐκις οὔκ ἐρωϊο 

σίον' οἰλλὼς δεδορδῥῳ χθησέον. ἐνίοτε.) οἷον τοι λαὸ γοῦ δὲ 

δδοικενοα: τοῖς οὐ κιουουσέ Φονοίῖ, νοῦ πίω Τῆς ὠπσαίωγί!σ' 

μρεΐαν αἷς κὸν ἐρωῖεμδμα μεῤίων. ἐν ὅσος τϑῤνό μιαῖσ μα 

σή μοέψε τοῦς ηὸ [που Λου, ἀλλα τῇ ἢ ὁ μοι σ ΤΙ γησέον πρὸς τὸ 

συμφέ Ῥον: .λανθώνφ δ ἡ ὁμοι διηξ πολλός πρύφτετὸ μα 

τίω πρό τα σὲν Τοὐναντίον τρίραδα Λοντο, ὦ ὁ παυνϑοίνειϑα: 

οἱ ον εἰδέοι Λαβέιν 5“Τ| δι “ποῖν το τῷ τξι ; πείϑείϑο "πότερον 

ἀπαίϊα δῷ πεήϑιαθς το σ γονάσιν,; ̓ πάντ πετθεῖμ. κοῦ ηὃ 

»συλλεικις “πολλὰ πότερον συϊχωρυπίον! ὴ ὁ λίλρι' μεξλλο(ς 

νι ὄτατρ νοΐ, πολλοὶ σὺ ξφεν δ εἶνον» πορατιϑέμδϑω ς 

ΥΥ ἐπως Ῥὰ ἐ ἐναν τέων, ὝΣ μείζω κρὸ μέρος Φανετοοι. 13 
χείρω ποὺ κα ,τέω τοῖσ ἀμϑιρώτοισ'. στο ρα δὲ κθ “αὐλλει 
ἰεσ δοκκέν ποιό; έ ̓ληλέλθαν τὸ μιοζ,Διςοῖ ἐ τ λύνως συκοζὸρ 

Τωμα ἐρωτώντωμ, πὸ μηϑὲν συλλο γέσοιμϑῴτες, μι ἐρω» 

μα ηὸ τε λθυτοῦδον ̓ ἀλλα συμ ΡαβΉΞΈ σῶν πεῖν οὖσ᾽ συ“Ἃ 

Λελοηαμένουσ, οὐκοίρο ηὸ ἡρῶ ηὃν Σοώιοκὸν δὲ οι Τοῦ χ4- 



μένου ,ποραδόξου, ηὃ Φιένο μένον οὐδοῦ ἀποκοίνειϑαρ, Ἴρο 

κειμένου του δοκούνος δβ ὠρχῆσ- "ἡ τίῳ ἐρωύτησιν ἤβ ο στ 

οὕπω “ποι 355. "πότερονσυ! [δοιέ!- ρένοε Πκούῖον δ νι ἢ ὦ ἐρώτημα 

ὀξώμὸ συλλογεαμεσἐλείλον ἢ πόροι δοξον πνεῶρ,. δόνγο: μ᾿ ἣ 

ἐλείλον:μ δογηος δὲ, μι δὲ δοκεῆν φασπονηος, ἄδοξον. μὴ σὸν 

γγυσ᾽ δ μνὶ δὲ δοκεῖν ὁμιολολοϑυηοσ', ἐ ἐλε[χο στε. Ἐχείεκϑεζ-' 
5 »ν ςε “ 2 Ἂς 0.5 διε Ἷ δ" 

ἬβΩ σρορεξο μη ϑμδοηθ, νὼ τὰ Νὴ ἀρ δρόμρ ὦ τὰ τὰν ΜΝ 

τικύμιατοι ϑέορρησίον ἢ πρὸς τοῦ ἷφ αὐ λε)ϑμ ἢ πρὸς οὗς ὁ 

μμολογει “ καλὶ λέγν ,προζηφν ἔτι πρὸ τὸ δοκοίυταν γεμ' ησισ', 

ὁ προτ]νρὁ μοίσς, ἢ προςτῷ “σλείςους, ἐπ “Ἴδε ποίντας. ὡνσερ 

"ρὲ οἰτρκρίνόμδροι γρλλεῖλεις ὃ τοῖν ἐλέϊγωνῆ το] ὅσί δεῆον, ἐάν 

μέλλῃ συμιβοιόνάν ἐλέγχει ῶϑ"- (Δἐρωπώντωι χυφέον τί ἼζΊῳ 

προρῖὸ ς ἐγιφουμθῴνο: ἐδὼ οὐδὲ “ - συμβαόνμ. εὖσὲ δὲ με, 67) ὑπὰ 

ἐλαφερ. Οἱον μὴ) Ὁ ̓ Κλεσφων Εἰ 1 ἐντῷ μανεἤροβέλῳ. Δέ: ἾΝ 

οὐλφούμθιρας Τῷ λότυ, το λοι τσοὶ ἈΞ πη χάρη μοτων ἐπι τέμν' : 
νὴ οὐγρκοινο μον: ὅτοῖν προυεϑούρηϊ, προτνί σοι, πρνοθυς 

οὐσφν. ὀπηχέρετέομ δὲ ἐνίοτε Ελπρὸς αὐο, ἐκεῖνο λουμίαινον- 

ποίαν μῇ πρὸς γὸπροκείμδρον ἔχεν τς ἐπηχήρένν, πε ρὸ Λῶ 
κοφρῶν ἐποίησε προδληϑένηος λύραν ἐγίςω μιά φᾳν. "πρὸς δὲ 

17) αἀταυοεηοιῶτ πρόντί ἐπεχήθ. ὐσενδῳ δοχ εἶ δεν οἰγρσγοὺν 1 

πίω αἰ χέει. λελθέν των δίυϊωμ μφυλοκτό τερον. ηὃ καϑύ λοῦυ 

συμ(αῦνον ἰνηοῖς ὁ μέγλοις λέτᾷν τυ εἰντίφαι σιν, 7ι ἐφησὼν 

οἰπποςβ βσκε:ὃ Ὁ, ἰπσέζβησε, Φηστί' ρἐλλα; μὴ ὅτι Υ ἐναμσί 
ὧν ἡ οὐ Τῇ ἐπιςή με, ἢ οὐχυσ ̓ὶ ουὐὐγη "οὐδέ! δὲ τὸ σὺ μυπτέ ρασγοι, 
προτοῦ τέχὡς ἐρωΤᾶν. ἔνια δὲ ἐδὲ ἐρωτιτίον. ἀλλώσομολο 

2ϑυμδοισ χιηδέον δ οὖν μὲμ διω οἱ ἐρωτήσεις: "ἡ πῶσ ἐρω 
τη τίου ἐν τρίς τ οὐλφνισηίεαῖο διαιβαῖε εἰ εἰ ρυετρόρ: “σερλσὲ α(Ρ 
κρέσφως νδκ “Ζῶ 6 λέ; αὐ φῳν, "ἡ Τί “κοῖς πρὸς τινε γβῆσίν ὟΝ λᾶ 

23ον οἱ Τοϊοῦποι ὠφέλιμοι, μετοὺ τού τοῦ Ἀείετίον: 

Χρηήσέμοι μὲν ὁμω εἰσὶ πρὸς Φινιοσυφίαν, δγά. δύο. πρῶ- 



γχὸν μϑῳ δὼ ὡς ἐπὶ πὸ “πῦλὺ γένοι ἰυϑροι εὐθρία ἐ τίιὺ γ τ ἴξιν, ἀμ 

"ον ἐχέν το! [5 σὶ πρὸς ηὰ πτοσοιχίς ἕκαφον λέν ιὴ πασῖα ὁμοίων: 

δυπόϊα ἐ τερον ἐτποι ἢΡ πρα μάτων συμροόνᾳ, δι ξπὶ όνοιμοί- 

τῶν" Δί τερον ὃ ἢ πρὸς τοῖς κοιϑέουνγὸν ζητήσειε δ“ υφὲ τόρων 

ῥᾳδύωσ παραλογεδόμδρον: τὸ 12 μα αἰϑανόμ, κῥαι ηὐ 
Φαρα γρυ» ποῦ ϑο[ πτολλαίκισ' “Ῥέηον δὲ νὴ ηὸ λοιην ἔπι, πὸ 

δόξαν, τῷ τοτοὶ “ποίντοι τευμνὰ ὅκα σδονιεν. (Δ μηδενὸς οἱ οἐπεύ- 

ῥῶος ἔχῴν τὸ δ κοινωνοιζ το λόφν, ψίγᾳν Λόγρισ μυϑύν, ἔχον 

χοῦ δεοθή ζ4ν “περὶ πῆς Φαυ Λογος οὐ ἥ, ὑποιμαν δ οἵδ δὲ 

1 δοχέϊν διω ρα ραόνᾳν, αἱ δ) τῤληϑεν, αὐ ε δγεϊ πειρίειννοίπεκοι 

νομϑῳοις δέπσως οἰπποιν τῆ] ον πρὸς Ἰοὺ ποιοηρισλόγοισ, φανς 

ρὸν ὀπερὀρθῶς εἰρύκευμδῳ πρότερον δῶν εἰσίν οἱ ὁ πρὸς 

γ7σμοι: (ἄπεςς Ον τῷ 9 ατυνϑείνεαϑς πλεονοβίος, ἱκανῶς δγείλο 

ϑῴτοῦ Τοῦνηὸν δεϊβη λα βοντο ὸν λόχον ἰδιῶν δα λύσει τέων μιο 

γθεθίανυδ. ἐρωτώμϑιρον, εἰπτον] ἂν διὼ κα ὅϑου; το χεως: ῦ ΣᾺΣ ἰςο 

μᾶν πολλάκι κότου Τιδέμανον εἰν οοῦ μέν" εἰσιδὲ ὥςτερὸν- 

γοῦν αὐροιν, ηὀϑάϊ ον Διβραδω τερον το Το ἄγυ μυἄφρ" εἴ ἐἄγετοε 

μᾶλλομ, οὑπωνὴ ἐπὶ Π λόίων ἐχφι ὡς τεὸν δῆλον μ' ἐμῶν καὶ εὐμὲ 

λέτγμηρι εσδῶ μεν, εὐ σε ρῦμι ὙΠ ω ἢ καρ ρων “πολλάκις: συμιξαίνά4 δέ 

Ὥς καθασερογηοῖς δε γρού μωμκουσί: μκ ὸ ἐκ λϑεῦλυ 'σείν7ές, 

ἐνίοτε στυυθείνον “σπίλιν ὠδιωκ μίν, οὕτω(δ ἐνηοῖς ἐλέ ἸΡῚΣ ᾿ 

εἰσό τες ἃ δ σορε ὺ ̓ λόγοσ συμβαήνᾳ, σίζυ ἔξ ρον ηὸν λόγον εἶπε ροὺ 

μιν. νυηρῶ γον μ“  ὀυγώρπῇ συλλογέξεαϑο Φομ᾽ ἐγδύξωσ » πὶ ̓  

μοΐήον αἰληϑώ: προσφέϊδ" δᾷρ,ὅ τῶ μ λυτίον ὀνόξω; γρτξ 
μιοίήον ἢ καλαὶ τοὶ, ληθεσ! λωςφὴὶ δ πρὸ γδς ἐθέ σϑκουσ' “μακρὸν, 

ῷ χὺς ἐλέ ἐΓλοντοις, ἐγλῷς Φαερομίνσ: ἐλέ ̓Γχάν" οὐὴ Φαμ συλλο 

γέζεϑαήϊε τες ὡντοπρον ζ μὴ δκῶν ν δτορϑῶτέον: ἜΑ] 

δνο ἔλεγχος ἀνπίφασὶς μὴ ὁμώρυμ ἐκοισίνων, ὅ δὲν δὺ δέοι 

δαρϑῶδι πρ' πόμίρίξο λοι ΘᾺ τίω μωνυ μι αἡ νου ΖΣ “ΤῸ Εἰ 

συλλογίαμὸν . ἀλλοῦδενος ἄλλου χάριν προδγονερετίον, οι τ 



λα ὅσ οὗ συμπέρασμα φαίνετο ἐλεΓλρφσεν: ,οὐποϑ ἐλείλρί, 

ν οἱ ὐλλὰ πὸ δοκεῖν δἰλουβυτέον. ἐπεὶ ἘΠ ἐρωῖᾷν οὐμῳίβολα, 

νὰ τοὸ τανεροὶ πίε ὁ μωνυ μίσε) ὅσο τὶ ἄλλοι γοἰοίω τοῦ ἜΡΡΕ 

κρούσεϊς "τὸν οἱ Λαϑένον ἐλείκν ἀφαν! 4 τσ ηὸν ἐλεζχόμε 

βον τον μοὶ (λοχόμϑμον ἐ δὰ κὸν "ποιεῖ ἐπεῖ ΝΥ ἐξεσηρ ἐντῷ 

“σίλῳ συμσεράνευμδῳ ῳ μα σε ἐφησν, προ φοσια λέεῳν, 

ἀλλῦμωνυ μως ἢ ,εὐμῷθύ ως, εἰ «οἷ ὁ Τιμοζλι σοι ἐτυλαν ἐπὶ 

τωνηὸν φέρων, εἀδῳλον εἰ ἐλέλεπώ - ἄδωλον 7) εἰ οὐ λυθῃ λί 

γάνυ- ἰδὲ γελοῦν εἴρωτο οὸ ὁ μιόνυ μον ὶ τὸ οἰ μφί ξολον, Εν 

ἄδαλοσ ἀη ὁ ἐλείλος: ὁσὺπιζηΤῆσι νῦν δὴ ἡ ἴον υηρό τερον δὲ 

μέλλον οἱ ἐρΆ ΞΏ!κοι πὸ ναδὴ οὗ. ἀππτοκθινεῶ" ηὸν ἐρωτώμθιρον, 

ἐγένετιδν: εν. δὲ σὺ ἃ ηὸ μι οὐ λῶς ἐρω]ᾶν Του: τουγϑανομέν 

οὖν οἱ ἤκυ προταπσοίερίνε δα τι δυοοθοίντος τίωυ μολβηρίειν Ὁ 

ἐρωτήσεωσ ἐπεὶ δέ Λομϑρου τ ἱκανῶς, ἐν άξοι ἢ να. "Ἰοὗλί 

7ϑν ηὸν ἀσποκθινορμϑῳον εἰ δύτις ὑπο λύε του γὸν κευτοὺ πίω ὁ 

μωνυμίαν ἔλοῦχον εἶναν, Ῥοτον τέν οἰ οὐ κὶ σοώ δωφυτγέμ οὐ ἐ 

λέγχεϑε ηὸν ἀτρικθιν μένον : ἐπὴν» ὁρατῶν, οὐνο κούον 
᾿ ̓ζφυσεν οἱ πτοζβη σους ὀνομια: νὴ ὁ ἀπέφεσε, Φ σου" "οἷς γν δῦ ρ 

ϑοῦν τρί ἀρ οὐδὲν ὀφέλοι: οὐ» Κορέσκπον φασὶν εἰνω μἔιἕ 

σέκὀμυσὼ ἐ μουσον' ἀλλο ηοῦπον πὸν Κορῆσκον, μουσίκον»ν 

σου ον ηὸν Κορῆ σ-κον ἀ μιουσον:εὁ 1) αὐ οὐσὕροω λογοσ ηὐ νὸν 

Κορίσκον τῷ, Ἰοῦτοι γον Κορ στον επερᾶμα Φεησοντοῖ (ἃ 

ὠποφήσουσιν. "ἐλλίσως οὐ τουνηὸν σή μούνφ οὐ δὲ δ» ἐκθ7ου- 

νομο: ὥρτε οὐδέν τι να φέρ, δὲ ηὸ μέν, ηὃ ο““λῶς Λέγῴν ρεΡ 

εἶσ σει. τῷ σὲ »προυϑήσει πὸ Τιναιῆτένδε, εἰ τυππον. «οἵ δὲνκ ἐὐδία, 

δον ϑετέρῳ ϑ ποτέρῳ ᾽» δγαφερᾷ εοὐ μίυ οἰλλζπειδὰ ἄδᾳ 

λοσ μέν βτρ ἡ μὴ δγοθισοΐ μενος τίω εἰμ. ιβολέαν ποτίρο Ἶ 

λήλο Πετοῖ, ἢ ) οὐκ ἐλήλεγίετον. λέϑοτοιε δ) ἐντοῖς λόγο οηὐ σϑε 

λέν, Φανερὸν ὁβηὸ μὴ δε οθέσειντο σοῦ Ψ "τίς ἐρώτησίν' ὅν 

λας πλῶς, νἐ μοί ρτῃ μού ξέν οὗ τέ κὸὺ εἰ μὴ οὐϑηὶς, οὐῦγε λό- 

ἐν 



κϑς, ἐληλείυδῳ ῳ ὃ μιοι ἐς ὕξγσυμροῖνά μδηρ γρλλεύκις ὄρῳγ" 
τ Ὦ ἀμφιβολίαν, ὀκνεῖν ἊΝ ζυμΝ τον ᾿ ἐ συκνοσητο β Τ 

χοῦ γρ]ουυ τοῦ πρό τοίνόνπων δηΝ μὴ πρὸς ἅπον δοκώσι μὴ 

λαόνᾳν' εἰρύχλν οἰηϑέν τῶν πο ρα “υ γδοιϑα ην ΤΙ 

"ρλλάνεις ) εἐπσήγτησε πο φαδοξον. ὥς τι ὑπεΣ δ{66) ὙΠ 

εἶχ, ὀκνητέον καϑοίπτερἐ ἐλέχθη πρότερ εἰ οὐτα διῳο ἐ ἐρωτήμα 
σοὶ μι Ὡς Ω [3 ἐρώτημα, ΙΝ λυ δ ποι ρεὶ τὶ ὁμωνυμίαν Ὕ ἀμ 

Φιβολίοι ἐγένεηο πα ραιλογεαμος: ολ) " ἐζλεχος, ἡ ὁ δυτὶλ δέου» 

Ὧν ρφἐ ἐρωτῆσοω, ὀκδλλίας μι ΘᾺ Θεμισδκλής μυσίκοι ἰσ', 

ὴ ἀμφ» πέροισ ἐν ὑγομιοο ἦν ἑτέροις ὅσίν εἰ καὶ πλέω δηλοῖ ἐ τ 

μός, πλέω ἡ ρώ ΤΗσίν. εἰ ὧν μὴ 1 ρϑῦν πρὸς διύο ἐ ἐρωτήσει μί 

οὐν οἰγῤκοισὲν ἀξιῶν λοιμραίγ' εἰ “σλοίσ᾽ φανερὶ ὋΣ ὅδ ἐν ἢ 

σή 3 ὁμωνυμωρ ρἐγριεράν «(Ὅ52 οἰ σλείς, “διῶ κατοῦ πάντ 

εὐληϑσ' ὥς σερ ἀξ! οί χήνεσ. σιν ὶ ἡ ῬΌΉ διαφέρ4,) ἢ ἐἀρίη, 

Κῦρίσκοσ κοῦ Ἰζλλατοσ, "πότερον οἰίεοι εἰσὲν καὶ οὐκοϊ κοι. 

ἐ τι παροντῶρ οἰ μφθοῖν, εἶ τι μὴ ταρέρον Τῶν. οἰμιφφοτί- 

ρὼς ὃν, “πλείουσ' ̓αῤπροτοῖσεισ'. ου ἢ ὁ δὲ ἀληθέσι Εἰ ΤΕΩΨ, δεοὶ 

χρυ το μοι ἡ ἐρωύτησίσιἐγχὸ ρὲ ΤΡ κρῶ μυρίαι τέρα ἐρῶ, 

τηϑίντοι ἐρωτήμαπα, ἀνσαντοῦ νοὶ ἢ οὗ ̓ἀληϑὶς εἰνο λέγ 

οἰλλθλιωσ γε. οἰσποκριτέον μεᾷ οἰπποιε ρίσει: υῥαιρᾶῃ νὴ πὸ τὸ 

δεευλεγεθθορυτοῦσπο δὸ μοιον ὡς εἰ ποῖ ηὸ οὐὐηὸ ὀνοιμα τεθείη 

1οιο'ἐπέροισ' εἰ ̓  μι δέ προσ διώο ἐρωτηίσεισ' μίαν οἰηδποι 

σὴν συ δον φανέρ ὅτι ὃ ὃ ἐπὶ ὁμωνύμων ηὃ νοι ἢ  ὅ Λείετέ 

ον ἰδὲ δ ὁ 0 εἰπῶν ἀππυκρίν() εἰνῶρηκεν. “ἐλλοῖξιῦν τοίιπῶν 

ἔντοῖ: δυαλεγόμϑι οἱ ς, δγοὶ τὸ λαινϑούμῳν ηὸ συμβοῶνον, ὡςπέρ 

οὖν ὀππόρδρ, ἐπειδέτσές ἐδ ἐλεἤλδιτινεσ ον Τίς δοκ σίν εἰ- 

νοι, ἀκ ευτοῦ τὸν οὐνηὸν τρότον, (Δ λυσεῖσ δύξυσίν θἶγοι δε οὖσοοι 

λιυσειδιοδό δὰ Φαρὰ ἐνίοτε μουλλον δεῖν ες ρν ἢ ἢ χοὸσ' ἔλα 

θέ σ ἐνΊοῖ ς οἰῶν! 57: Λόν δι ἃ τῇ ἢ προσ κυ διῆοι ἀποντήσε!: 

οἐπποκουτίον σὲ ἐπὶ μἱ δ ΩΣ δυκούν των τὸ ἔσω λέγοντοριδιὴ ἡ ἢ 



πῶς ἡκ σοι γβδοιτ᾽λ πορεξελέγλος, δὼ δέτι παρέ ραίδοζον εἰ εἰ- 
ναϊεκίζηΐ Με ἐάν, ἐν τουύϑθο μοίλέσοι προιθεσί ον Ὁ σὴκένν - οὑπὼ 

δ οὔτε ἐλεῖλοσ' οὔτι ποὺ ροίολξομ δὺ γέμει δι δύξφιν. "ἐπε; 

δὲ “τῷ σ' αὐ τεύτοοαηὸ ἐψ ἀρ χ', δί λον: οὔοντοῦι δὲ παρέντι σ' δὰ ἢ 

σύνειυσ᾽ ελθαρετώον: πρῶ μὴ συΓχο ον τέον εἶν οὐ ἀνέου σ᾽ ηὐ ὧν 

οὐρα αὐδετοίγετοσ' στῶν δὲ τοϊουτου ἄξιοι τσ, ὃ λῤοι πε αἶο 

μϑὺ συμθαένᾳ ὦ ἐπ ΤΗσ᾽ ϑέσεως, ἢ δὲ ἡζασ εἐδόξον, τούτο 

Δείε χξον.- τοῦ ΣῊ, σέ κἀνάζεησ συμβοινομτο, τσ οὐ τῆσ ἐ- 

ν οἱ ϑέσωως σἰκεῖ. ἔστε τῶν ηὺ (αϑύου μὴ ὀνολμουτ ληφ- 

θῇ, οἰλλὰ πο ραβολι, λείωτέον ὃ 67! οὐχωσ ἐδόθη. δοῖωσ 

προύτείνε, λαμιανᾳ. κοὺ ΥΥ παρα τοῦ πο γένε τοῦ; “πὐλλά 

ἰε (σ᾽ ἔλεΓχ" δξειργόμλ" ὃ γμύτων ἐπα ηὸ μὴ Ἰκκλ οἷς δὲ διέ! χῇ 

πο οσύγεθις οὐ παστν τῶν τοῦ Ἰκευτοξ ηὸν εἰρημδρον ἐ ονσρίνοῦ "ἐν 

μϑὺ δἐρ ποῖσ' κυθίωσ Ἀετο μένοις ὀνόμιεισίν, δὐ εἴδει ἀτρχρί 

νε 3.2," ! αἰπτλαῖς, " δυο ρούμϑρον «οὗ τόδ σίυυ υσσυμοῦ ἦντισ τί 

ϑύρϑῳ, οἷ ον Ὁσοὶ μὴ σοι φῶ: εἰλλοὶ κολοιξὰ ἐρωτοῦῖ, πύρα Χο 

συμβαύνᾳ 0 συλλοιήσμεῦσ: οἷ οΥ ἄραι ὃ ἐνῇ Κ᾿ ἀϑηναίων κτῆμα 

οηνοϊθηναλων; »γαῦ: "ὅμοι ως ὃ δ ἐπὶ αὔων. οὐληρὰ ὁ μδὸ ὀρ ῦ σ᾽ 53} 

τ πΡ ζώων: να: «τη μὰ ἀ ρα σϑμὸς 5 φῴων- τὶ δρῦν τ Ἢ ζώων δῷ εἰ 

λέγϑιι, 97) ζώων 51. “Λυσᾶνοῖρον ἢ: “3 λακωΐν ὦσι λιίκω 

δῷ λιν κ ̓ ὡς ἐν οἷς ἐσιφες ηὃ προτειμό μὴν ᾽ ουϊγρρντέονεἰς 

πλιεὺ τοτοῦῦν ὃ διυοῖ νονηο]ν Ννϑουπέρου μ' δμηοσ, δξ οὐνεί πον: ϑούτε- 

Θον Εἶν οἱ δοκι ϑυτέρυ), Τθῃ μὰ ε εν οί ἔχης: ἐρωτῶ μὴ ηρᾷ 

ρον διέ ηὸ ἐλαυῆον δισίν 'χαλύππωτέρον )))συλλο εἰσοιῶϑν ἐίε, 

πλφοῦς. τἰρρῦ ἐπιχάρβ ὁπ πὸ μϑρὑδην ὁ ἐναντίον, τῷ ἀκ δτην, 

δυὸ λόΐ ὁ ἀληθῆ, ἐναντίου φαν, ὄνομα, μη κέ Ἰϑέτέρσ: 

ἐπεὶ δένια μϑρὼν λένοῦ οἱγρλλοὶ τὶ μὴ ἡ σύ χω οὖν τοῦ ἐμύδο, 

θαυ Φοῦεν, ἐνμο δ . ΩΝ ὅσας οἰ μον ξῦοι τπερὺ φϑαρτῆ 

᾿ ὶ ἀφλεργεὴ ψυχῇ "5 ζωων, δεώρισοι: τ 2λ -ἐγοὶς ἐν δΌ ΛΝ 
πρτέβι ὀΐωϑε λέξι ὡρ" γὸ προτεῖνό μὴν, τ ΤεὺΝ ὡς οὐ 1. κα." 

ΓΙ 



λοῦσι καὶ Νώμας υὐ τὸς εἰλ θῶ δὲ ξ ἀξ, ῶ χρὲσ'  λοῖσ' εἰγρφεί 
ἔτη οὖς ") ' διαυμεῖβο: ἐσύ μρμεβοσ σεῦ τοῤλυϑές ἐμφισξε 

μοί Ασα, μέ του τῶν ἀν τίς Ἀοιμξανο, χοὶ ὀνθ Ατον “πιο 1γζ 

χων δυοὶ μὲ τὴ ηὃ ἀδιλον εἶν οι γρτέρω; ἐλφ δ οὐ ληϑές, ,οὐδόξᾳ 

σοφδι ἐφεάϑα δύο )νὸ οὐμιφίδοξον εοὐσὺ 4 Ὑγμδα ϑυμὴ ἡ ὃ μετοῦτ' 

ξϑυφεὲ “πο! έσεῖ ηὸν λογὸν εἰνοξέλείδων: ἕνῃ ἘΝ εἶν 7) σ εἰν ον 

ϑανήϊ τὸ ἐρωτημιατ γπροενισούτίον, ῶ προσ ρίνπέον' ὅχω ̓  δ 

μιαΐλιςοῖ Τ ̓πσυνϑανὸ μὴ κωλύσεϊεν- ἐπε: σέσξην καὶ Η μκ ρϑή λυ 

σὺς ἐἐμφανισ' ̓ψναῦν συλλοπομᾷ, τα τ δὲν ἐρωΊ"σ' οὐ 

βαΐν4 ηὦ δας! ὃ δὲ ψιυ διὲς συλλογέαμος μέγετωι διγῶς ἢ 
Ὑ» εἰ συλλελο τσοα γουσῶσ "Η εἰ μὴ ὧν συλλοπίσμον δοκέϊ 

εἰν οἱ συλλογίημοσ', εἶν ἂν ἥσει θὀρημδβν νιωὶ υσίσι, μοὶ καὶ 

σου Φανομδῥου συλλογοομεοῦ: ποὸροίτί Φαίνεται τ ἐρω 
σλμοίχων διό ρϑωσίς' ὥρτε συμβούνᾳ ΤΝ λόγων πτσὺς μδρ 
συλλ Ἀογισμένουσ οἐνε Λόντοῦ. εσοὺσ δὲ Φοινομϑψους δὺς -΄ 

Αόντρο, αύφν- πὸ κιν ἐπεὶ Τ συλλελο πηλίνων λόηφρν, οἱ 

μϑ οἰ ληϑέσ'- “Οἱ δὲ ψεῦσὲς, ξ χουσὶ τὸ συμισέραημαι Ῥύς 

μϑιῦ ἰμοι τοῦ “τὸ συμπέρασμα ψιαυσδέσ, διχῦσ ὀνδέχατοῦι λύ 
ἦν «γοὺ Υ τ ἀνελὸν τί ὯΝ ἡρωπηρδῴων, "ἰδ τι δέξαι 

ηὃ συμυπέροιημαι ἐλον οὕτως: μα δὲ χα τοὶ τας προτούσειν, τῷ 

εἰνελέν τῇ μόνον "ηὸ Υ» σὺ μηπτέρααμιοι οἰ ληϑές: ὥρτονῖι (κοῦ 

λομδύοι 9 λύφν λόγον, πριν υϑρσκεπτέον εἰ συλλελὸ ποι 

ἢ ἀσυλλύ ἰσοσ' Εἰ τοῦ "αὐ τέρον αἰ λυϑές ηὰ συ τέρασι ᾿ Ἰψν 
δὲ οδπσωσ: ἢ  διαιροῦμτεσ ; ἀνα ρουντὸς λύωμδρ- »ρὦ ἀ-- 

γα ρουν Τί, " ὧδε καὶ ὧδε ἐι αϑοίτσερ ἐλέλβν πρότερον. ΐ ἘΠῈᾺ 

φέ 4σὲ “σλέϊςον. ἐρωτώμδμόν τι "τ μὴ, κύψν Ἄόηδν, 
μϑν Ὁ προϊδέν, χαλοπσῦν. , δὲ κατα 0 Αὴν ἰδῶν ἐᾷ 

ΟὟΟΝ' "τῶν μὴ ἐν πέρα τί ὁμοονν μίαν πρὸ τίω εἰμ 

Φιακολίαν ἐ ἔλεγχον, Ἵ ἘΣ ἐλουσὶ 7Ὲ Τῶν ἐρώτημαπως 

-λείω σή μαίνον. οἱ ὃ ηὺ συμφέρασμοι πρλλα)ῶς λείομα- 



νον οἱ εἰ ἐμ μϑῷ τῷ σί γῶν το λέν, συμιπσέροημαι δυον εἰ "Οἱ 

"τῷ μὴ σειυεππίσυκαθο ὃν ἐπισοέμθρον, ὧσ' ἐσπὶ γύδεὸ ἐ ἌΝ 

σοίνϑιμος λίην" " πραόϊφν, οἷς εἰς νο σίου πί φορῶ ὃ ὃ ΧΡ 
προυῆφ. οὗστοσ' δὲ ἐποίσοται λέγῳν ἰκμικέῖοι. οὗνχῦς οἱ θα, 

σοιυεσπἠ σουτορακρῦ, τοὶ ἰσὶ μρέϊα, ὧν  ἐ ἔρωντῆ μούτων σμμιοκόγᾳ 

ηὐ δγῆον - .ηὃ μδρ δννηὸ δὲ ἐκὸν ὅσο ἰβμδρ ὅν ἐντχ τὸλᾳ “τὸ 

“πλεοναὐχῦτ, μα προρλάβι τω δὑπίφεισίν, ἡ γένετο αἔλεν 

λοφοῖον ἐγπῷ Τυφ λοι ὁρᾷνιεἶνὰν ὴ οὖν τιφείσεως, ἐκὴν ἔλε Γ 
λφσὅσης δὲς ἐγνποίς ἐρωτή {μαισίμυδν οἷν οἱ Πκν προαιηρ φησι 

ηὗ δεη]ον οὐ Τὰ πρὸς τρύηο, εἰ»λὰ δγαὶ Τοῦ ὃ λθγόρ' ὧν αρ 

δ᾿ μϑῷ ἦν. πὸ δεσλάν διδνομᾶ μὰ Δόγοὸν ὅτωσ' οἰηριφετύον: 

ὑγρὰ σἦν ὧν, ναλεξε δι ὡς, ὃ. μὴ τοῦ ὁ δέον τος πρακτέον ὅξιν ἃ 

σὲ ἃ διτοὶ 2) δέον τοί λέγέϊ “πολλαχϑε ἐὰν ἡ λείϑαι, ἐπ᾿ χίζλει 

προρ τιϑύντο; Τῇ ἐρωτήσει διοϑωτίον. εὔδην ἃ δ ῥα σέλορν 

λέν, ὅ. «οἱ λλοὶὲ τόνδε σέγίν τοῦτο ἐψ ΓΡΕΣ ἔχουσί δε ἐ θαιῖα 

χὺσ ἐυτοῖῖο προτοίσεσίμ δμοι (συ ίε. -εἶραι σερυυσπήσουντοι 51! 
ἐποή σον τε: να οἰλλ χί ὅτως ἐπησοίμϑροι Ὦ ἡ τούυνχὸν ξη(, 
57! ἔκ, ὅξη σευυεπέσοιθθοιρ "τὴ ὁχέ ποῦς ὡσὶ ἐπισομδρνς, γκ 

ὄξημ. ὄλωσ σῇ μι χυτίον κἂν εἰ δλα; συλλογέφητειδ 057: δ χ 

δ  ἐφησομ οἰτσέφεσι πράγμα, εἰλλα ὄνομα. ὡς τότου Τὸ δ. 

ἔλεγλρς! Φανε ῥὸν δὲ πρὶ χοὺσ' παραὶ τίω δγαῤρισίν, δι σίου 

ϑεσίν «πώς λυπτίον.ἐεν ΡΣ δεορούμϑμος "οἷ σώυτηϑέρϑῳο: 

δ Αγ) ἐσέρον σῇ μοάνῃ : συμιπέρονομϑβα, τὐυ!αιν τέο α 

Λεκτέον: εἰδὲ δὲ “ατέν τὰς οἱ “το 2 "το! ΑΟ29, ποι οὰ σιυύϑεσίν 

Ἀσὰ δεοιό ρεσέν' ἐρῷ θσερσὺ “Του σον Ἰυππόμϑρον, τουτῶ, ἐυ 
πτέτο οὐστοσικα ᾧ ἐτύπτοτο ετουτο σὺ ἂσισ. ἐλ μϑῷ οὔ 

τί νοὶ δὰ ἀμφιβόλων ἐρωτημια τῶν, εἰλλ᾿ ὅξ πρὸ ροὶ σιυῦ 
θεσέν. οὐ δῷ χὲ δ) ον ηἢ πῶρα τίω διαῤρεσίν", οὔ ΣΡ Ὁ ὁ 0 οὐ- 

γὸσ' λογόσ' εἶνε τοῦ δια φδμδροσ', ἔπέρ μὴ δτὸόρορ (Δ τρὺς 
τῆ προσῳδέᾳ λεχθὲν αἷδὲ τερον σή μοάνφουὐὲν μϑι πεοῖς τε 

ΤΣ τις 



2ρα μμμέροις τον ὄνομει, ὅταν ἐκ: αὐῆ' σο χείων, βροῦν 

μϑιύον ἦν Ἡρὼ ὡσαύτως: κακεἶδὰ τᾷ πρὸ ράσημιοε Τρίσντον. τοὶ 

ὁ φϑυήλ μενα, του τος: ὦρτε ὁ δυ ον ὁ πορα τίω διαῤρεσίμ. 

Φεινέφον, δὲ μὴ τι  “ποίν τεσ οἱ ἐζλεῦλοὶ πιρὰ ὁ δεῆον, κωϑα 

Ζτρ τινές ΠΈνσι «δϑου ρυτίον ὧν “τῷ ὠρρκοινο μένῳ δ ταῦ 

τὸν εἰ πεῖμ ηοις ὀφϑαλμιοῖς τυπτό μεν ΟΥ̓ ,δκ ηδφάνου ἐδιῶν ηοἷς 

ὀφϑαλμοῖς 1υπτύ μενον. Ἢ 0  Ἐυϑύδάμι λότος: ὍΘ, ,δοσ σὺ 

νῶι ἔσοις ὦ πευρομέ τριήρεις ἐνσίκελίᾳωμ: ἜΣ ὁ ποί λιν ἀρὶ- 

κἦν εἰγιϑον ον Τοῦ σχυτία  μιο θα ρον εἰν νι: ἐν, δθῶνχες ἀγαθοὶ 

ὧν σικυτέυσ' μολθηρῦσ: ὥςτι σίευτεὺς μοχβηρθσ'. εἶ ρει ρὧν οἱ 

ἐσ οὗ μοι ασόυ δυφῆου ἀποὺ δθεῖοι, τοὶ μαιϑή μάπους 7) σὲ ἰμακα 

ασου δδοήον "ἡ ὁ μιάθα μαι; «που δοῦον οἱ ἄρα μερεθή μια "ὦ καικϑ (δ: 

οἱλλὰ μὴν ηὸ καῖκον, Ἷ μοίϑαμα “(08 ἰκακον ὡςτι κοι κὸν μιοί- 

ϑήίριοι πὸ ἔξ, ιακον ἰρἀληϑὲν εἰ πεῖν γαυῦ ΤΙ σὺ εἴγογασ: γέγο- 

νεῖν ἄρα να. ἢ οὔλλο σῇ μεκένᾳ δηιαερεϑίν: εἐλιϑὲς Νὴ εἰπεῖν νεῖ, 

ὅγε ! γέγομοισ, εἐγλῦ νῶν αἐρῶς διύνεστω, (δ δὲ, διυύρεσοια ὥ τωσ μος 

σοι τος οἹρίἡσοιες ἀγιέκεϑαοί ων ὃ ̓ ἐχέρι δυώα μιν 1Σ χέθαρί ζει; 

κιϑαοίσοιας ν ἄραϑ ἐκιϑωρίζων ὁ γούγου ἐ χά τίω » δειου μι ς 
72) ὅ ἐαθαρί ζῶν κιϑαθίζφν,αἰῷ τε ὁ 2 ἼΡΙΕἰ Ιθ Ῥυ γρ!εῖν" λυγοὶ: 2 

Τοῦηγό τίνες νὴ Ἡ αἰγωνεἰ δ ἔσνοιεεν ὡς δαύναζ) ρΙε! εν εὐφασί συμ 

ροόνᾳ μή 1 κιϑωρήζοντο, κιϑωοί (ζφνἐ πον τως οἷς δ γαῖ, γεῖν, 
δεδόκϑος τρήσεν τουηὸν δναι πὸ οὖς διυύν οὐτοίη «ποντων ὡδ 

δεύνουτοι “ποιόν ἀλλο Φανερὸν ὃτί ὅκα λύς λύζ σί: ἝΝ » 

πιρα χουν ηὸν Αὐρων ἡ οὐ ΤΗ υίσέκιου τη δού χουῤμόσει ἐπεὶ 

“τοῖν τοῖς ὁ δὲ πούμτωσ' ἐρωτωμϑῴους: εἰ )λᾷ 57 πρὸσ' ηὃν τ ἐν 

Τῶντοῦ Ζ πρὸ; ηὸν λότῃν' ΤΡΝΡΑ. ὁ δὲ χίω προσῴ δον, λοῖοι Α' ἘΠῚ 

εἰσὶν, ὅτι γερὰ μερμένων, ὅσι δ λέ γλιϑῴων" εαλην ἐἰπίνες 

ὀλίγ γϑύοιν τί λυ. οἷον ὅπτος ὁ λόγο: ἀραγέ δ νὰ ὃ κουτουλύ 

ἐς οἰκίαι: γαϑεΐ κἂν ηὸ ἐκατολυφσ' Τῷ κατο Λα φς ἀπεφασίσ: 

ἔφφεσοισ δὲ εἰγου οὁ Ζκιατολια4ς οἰ ει αν οἰκία ἦρα οὐ-πο-- 



Φασίν' ὧσ δὰ λυτέον, δῷλον. οὐ δ τουνηὸ σημμοιήνᾳ ὀξύτερον κ οὐ ὃ 

ὀραδυτερου φηϑέν:δῆλομῦ λιν Ῥῖετσοίρα ηὁ ὡσοψ πως λές 

τοὸ μὴ τοῖν τοῦ, πῶς οὐ ποὶν τῆ τίον' ὑπεῤτσερἔλομϑῳ τοὶ γλόη ὃ ἢ 

κατη)ϑθιώρ. ὁ μ“ νι έσδωκιν ἐρωϊνγεινμν ὑπο ρχαν τὸ ᾿ρύσα 

χέ 5: ση μοόν4. ὁσὲ ἰδάξεγὼ ὑπαρχ τὸ ἢ" ηρόνι ἢ τροῖ “ δυκέν 
τῶν ὃ πὶ 71: σή μικνφν, δερὶ πίρ Αέξινεοῖον ἐντῷϑε τῷ  λό[ῳ οἰ 

οἴγδε χε τὸ οὐὐ ηὃ ἅμα γεειν τέ Ἂ ΦΣΕΊΡ ΙΧ ἐν οὐ του μ. ρῶν 

εἶτ Δέωρακέν" “αὐ δ νὸ κατα ηὸ αὐ τὸ ἐνδέ χε: ἐραυετ 72 

Ἢ Ἢ ποίον, το! νπίν ὅποι γὸ ὁ χέμιν() καλεῖ, οἐϑϑοίν Ὁ, ὁ μιοΐ λέ (ῖ: 

δυτοῦῦ τοῦ πρίν “ὶ σῃιμοιήνφτὶ ΓΙ πόλιν λεγάν Ρὰχ ὁ ὁρᾷν, 

ὁμοίως αὐλλύλλοις λέγετον; ἀλλο μίω ηὸ 25ραν, οὐιίϑοίνε-- 

ὅλον; Τὶ ἐἔζεν. οὗρτέ κα ποισν πὲ ζμα δὲ πρὰ ποεῖν: εἰδώτις ἐ 

κί δουσὶ μὴ 1 ἐνδε χιάλαρ δόμα ηὸ οὐ ηὸ “σον τι κρὰ “τέσποίεκς 

ψοί, δόρῴν κρὸ ἑω ρα είναι Φαΐε ἐϊωρξι. οὕπτῳ ἐ ήλεΓ- 

ἕω τον: "6 μ᾽ Λέ29 ηὃ ὁρᾷμ “πο έϊν-χέ,, οἰλλεὶ πούσήν ̓ προιδέν 

Ὁ τούτου πῶς ρω τή μουν: οὐ )λῦ Τῷ “τ ἀκούονηος ὑπο - 
λα μβαίνετοι δεδωκέναι, ὅτι ηὸ τόμνφν πο [ἂν Τί: "Ὁ ηὸ τέλμα 
κένον, πα’ πο]ακένο τὶ δ κευκοῦς ὅσος ἀλλο ὁ μοί ὡσ' λέγε 

τρία: ηὸ Δ Λοι τῶν οὐδ ηὸς προν τίθησιν ὁ , ἀκούων, οὖσ᾽ ὁμοίωσ' 
ελϑδρον: ηὃ σὲ Δεέγετοι μδρ οὐχ μοίως, φαίνί)σὲ δυο τώρ 

λέξιν: ηὃ οὐ ηὸ δὲ συ μξαῤν4, οπέρ ἐυτοίς σιμωνυμέοεςνοἴοτοι 

ΝΣ ἐγηοῖσ ὁ μωγύ μος ὃ εἰϊνωσ 3 λὸ 230ν, ὃ ἔφησεν ἀππτοζβήσοις 

πρπιαχε ὑνοματῷε ςχ Προς δέ ς [ἐρωτήμαπον, εἰ ἐφ᾽ ἕν 

βλέπων λέγοι ηὃ ὁμώνυμον. οὕτωσ γ᾽ δόνντοτ, σοῦ ἐλεϊλοσιῦ 

μοι δὲ κοὺ οἱ δὲ οἱ ἐ λόγο Δούτοις" τις τὴ ἔχον ὕξερον με ἐλ 
ἀπέβαλεν: δὴ ἐγα (μόρον οἰηρξαλῶν ἀφροίήριλον, οὐρκέᾳ δέ 
χα, οἰσραιέ κοισ. ἡ ὃ ἐδ ΜῊ ̓ ἐχᾷ πότε ϑὸν ἐχὼν οὐπτοξέρ, Δι 
κεν «ὅσον δὲ μὴ ἔχ: ̓ ὅσοι οὐκ ἄναβιν τυ σοιύ τος ἀὐδρ α τ 

λέν: ̓ἐρουτῆσοισ οτ δέχα, σιωάγει ἐπὶ τοῦ ὅ ὁσθᾷ πὸ γ 
δέκα, “ποσοὶ - εἰ ὀν) ἡρυτο ὅξ οὐ χθσ' ε σοί “ἧς μὴ ἔχά πρό -- 



τύρον ἔων, εὐ ρυξγε ἀρρβίβληκε τοσοῦ τοί, οὐδεὶς δὺ ἰδῶκεν. 

οὐ 2 “το σουῖ τοῦ, δ Ἰούπων τὶ οὲ δ 1 δυίνδ δμὲ ἔχ: οὔ γϑὺς 
χά μόνογίνα οἰεράμαλον.  οὐδεοῖοκεν δ οὐκ εἶχαν, σα λλῶς δ 
ὅλ τὸν γαιηὸ δὲ μόρον, οὐηόϑε σαιμοώνᾳ. οὐδὲ χο!όνδε: "δ δὲ Ὁ 

σύνδεγενολλιῦς ἐλᾷ πρόντινοίον στ μετοῖ αν ὡς σέρ διω 

εἰ ὄρεπο: εἶρ' ̓ μιῇ ἰλφτὴσ δοίη δῇ, χήσ. φοίνης: λέ ροιην,εἰ ᾿ δοίη 

δυνχέσ τὸ τολεῶς μι ἔχων τρρχίωσ, Φίσοιγγρε: ὃ, συλλοπῖζοι ος 

ὅτι δοίηδύ τιοῦ μ“μη Ἰἰλῴ Κρ Φανερὸν ὅτι οὐ συλλελό γόσοιε. ο 

Ὁ τρλέων, οὐγῤδε δῆμοι ὑεῆν- οὐ λλὦϑε δεσόν αρυὐσδὲ μὴ ζ- 

δότε, ὁ δοΐη δ. οἷον ἡδέως ἔχον, δοιν ἂρ λενπσυρῶς" ὅμοιο δὲ εὴ 
οἱ δὲ πέντε: ἀρῇ, μη ἐχϑ χειρὶ Τυπποὶ δὰ ΩΣ ᾧ μν ἐξ χεὀφϑωλ- 
μῷ τοι ἀν᾽ οὐ Α ὁ χενΐναι μόνον. Αὐουσέ μδῳ ἦμιν τίρε: λέ- 

γὴν τίσ, Κρ ὡς ἐχᾷ ἕνου μόνον κοὺ ὀφφϑορλμὸν μοὶ ἄλλο ὁ“ Τίσι 

ὁπλεω ἔχον: οἱ δὲ ποὺ ὠς) ὃ χάϊλαβιν. »ἐδέδον Ὁ μίαν μό 

νύν οὗτος ψόφον. Ἡλϑούπος ἐμφκα μίαν μόγ" ταράροὶ 1712 

ψῆφον. οἱ δὲ ϑὐῤὺς τίω ἐρωύτησιν να ρους. ὅτι ἔνσί χε 

τορι μὴ ζλαιεν ἐλ εοἷον οἶνον λαβόντα ἡδαὴ δια ϑαρίν 

πρὸ ἐν ΤῊ “ Αὐν, ἐχῴν ὀξιὼ.οἰλλῦτσερ ἐλείλφι οὶ πρότερον: 
οὗντο; ὙΒΕΙΗΣΝ οὔ πρὸς ηὖν ολῦν, οὗλα προς. ἀνθρώπτον: «εὐ ὴ 

ὃν οὐ ΤΆ λύσις. Αἰντρρ ηὸ ὀῤ πικεί μένον. οὐλοίόντε λύφν: Ἰζο8-- 

ϑυζτουρ ἐπὶ ἢ αλων: εοἷον εἰ [ ἤξημδρ ὁ δι "δῦ ἤξιδε) δ, αὶ λύσις ἂν οἷ -- 

πλῶσ αὐ λέτεῶν, συμυπέραλμετοε: "ἐαῖν σὲ μη συμησεραόνί). 

ἦκάν ἐη λυσίς: ἐάντε ΤΙ; προφρημένοιν πσνένπων “δου μῆ' ἶφά 

μὲν γήνεϑϑν' συλλο πίσμιὸν ἐπ ὃ δι οἵδε εἰσὶ 15 τῶν ἤβ λόγων. ἐρα 

δ εέχρουπται ͵γέχραφέτα: γέγραπται )νιῶ ὁτὶ συ καθησοιε ΠΥ 

δα ἐλογοριὴν σχληϑήεδτε ἐγραφεη. αζμα εἴ ρα ἐγράφωτο, 

ψρυϑαε οι ἀληθής" ὸ δ) ἡ σδῇ ἢ ἢ ΛΗΘἢ λέν λόγορ ἢ δύξοιν εἰ 

ναί, οὐ “τῦδε, εἰλλεὶ οίον δὲ δή μαόνά. ΣΥ̓Ψ οὐ ηὺς λολϑε (ἃ 

ἐπὸ τῆς δύξησε χοὺ δ ἀρὸ ̓ς μανϑοίν4. διμοινθοίνων τοῦτό ὕωνδ 

μανϑοΐν4" μιανϑοόν4 σίτις ηὸ μραϑοὶ, τ χν - οὐ Ὁ ὃ ὃ μαν-! 



ϑείν4, ἀλλῶς μανϑείνφεί εἰ ἔρμος κοὐ ἀρὺ ᾿ικαδεζειχὸς ποτεξ. ρα σύ 

44. πίω δ μόραν λέω. ἢ ἐὐχὰ δασύζ4, ὠλλῦτε δαδιφφξέρικεν: 

ἦδόταν τ “κύλικα τήν} ὃ “πέγη αὐξβ Θάραῦ τις οἶδε [δηοὺ 
Αἱ ρῶν " μαϑῶν οἶδεν. ὧν δόμῳ ὦ ρε υὀδέμαϑε, τοὸ ἄμφω οὐδέ 

τέρα: ἡ δ μϑῳ, οὐχά πον: ὅϑε, ἅπαν. κοὐ γὸ δετ τίσ Ῥίηοι ἀν-- 
ΤΡ οὐὐηὸν καῖ γουσ' καϑέκεεσῦν. ἂν ἀνθριωηρᾳνὴς “ὦ 

τὐκοιν " ηὐ δύ Τί: ᾿αὐλα.γοόν δέτε! εἴ προς ἢ στῶ: ἡ 3 ριζχων 

πὶ σημιουένᾳ. ΝΥ 'ως σὲ πρὸ (δὶ ἡ Ῥυ᾽ Κορίσικσ᾽ἃ Κορίσιος μι 

σίου πότερον: τανηὸν ἃ πέρον: τὸ υϑὼ γὺ ηαδι. ιγουίγο δὲ Ὡοἱ] 

ὀνδὲ σῇ; μιαόμε!. ὥςτεθκ ἥξειν αὐτὸ ἐκϑέσθευ. Ἵ δια ηδέκτίϑι-" 
ὅϑι δ “ποιῶ τὸν Ῥιηον ἀνθρωγονερλλεὶ πὸ δισεργ δε. δύτιε 

ν οὐ συγχο φέῖν: .Ο ΝΣ ἀσύζε " δίῃ εἰν οὐ ὑπερ Κἀλλίας τοῖς ὅ- 

πέρ ἀνϑρωπῦ; ὑξενοὐδᾷ τισηδ ἐκ τηϑύ μενον μη ὑπέρ Ω δέ 

7: εἰνονέ29!, εἰλλσπτερ "αὶ ὃν οὐδὲν δυο σόν ὑσοοι ποῦ ρα Ἴδε: 

ἡ 2λοισ' ἐν 72: τοἷον δεζνθρωππρς' φανέρομ ὅν “Το ̓ δυγίον ηὐδὲ 

τρθν τὸ κοιγῆ; ἀμ ψ ἡκαυχετορά με ἐτοὶ "ποσίν" ,ουηβο! ηρ σον, 

ἤπριον, ἡ πρόντι, ἐτιδ  συ!ούτων σῇ μικένᾳ "ὃ Λωσ δὲ ἐνποῖς 

ποιρα πίω λέξιν. λόγοις, ἀεὶ κατοῦ γὸ ἡὐπέκεί μενον ἐσρὴ λύσίς, 

" πορο,  ὕβινὸ λύκος: τ ὩΥ Εἰ ἐπατε ρος τέῳ σι ϑεδὶν ὁ λόγϑν, ̓ λύ 

σὐρ διελόντέ: κεἰ δ σπερα τώρ διαίρεσιν, σέφυϑέν 7: Πάλιν εἶ τσ 

ῥοῖ προσῳσύαυ ὀξέων, ἡ ἡ ἱερέα προσῳσύαι λύσίρ. εἰν παράρο 

δαιρέιαν, ̓ ὀξεῖα εἰ εἰ 5 πο μωνυμίαν ὄξέ,υὸ δὑτεκείμι γον ἄμ 

Μμεὶ εἰ πόντοῦ λύφνιοἷον ἐμήν λον συμβαόνοι λέγᾳν.ὀπρεβησοιν 

πρϑ μοὶ εἶεν, δῆλον ὡς ὅδήν ἔμψυ λον. Εἰ [ δδέψψυ λον ἐ ἐφησίν εὉ ̓ 

ηὸ ἐμψν λον σεμμελοτέσοιγο, λέγαν ὡς ὕξν ἀψυλονὁμοί ὡς ὃ Ἢ 

ἐπὶ τῆσ εἐμοιρολίασ. κεἰ ϑ πο ρὃ μοίοττητο λέξεως, γδδῤ τέκε 

μενον ὑσσῶ λύσιρ: ἐρὴ μ᾿ ἐκ δοίητλσου. ἡ ἡ λὸ μή "ἴά, οὐὐῶς 

ἐκέχᾷ οἷ ον ἔγα μόνον ἀσροιπελον ἐξ ρα ὃ ἐππέσο, μαϑῶν καὶ 

ῥοῶν ἐπήσουτοι ἀλλοῦχά ἐππέφοιτοίε. "ἡ εἰ ὁ βωδεζᾳ πατεῖ; Φ 

Δοῦλατε" εὐμοίως δὲ Δὲ τσὴ ΝΥ λων: πρὸς δὲ σγρισὶ πὸ ριὲ 



τὸσυ μικεδεκὸς, μία ιϑ ἂν οὐ τοῖς λύσις πρὸ ἅπαντα: .ἐ- 

πελλ ἰδιόριςόν σεέχηδτο σι λεκτέον ἐπὶ το πραγλαο, ὁτοῖῦ 

πὶ 7) σὺ μιεεβικύηοσὑπσοέρ νοὶ ἐ ἐσπένίοον μϑῷ σϑϊτε "ἡ ῷα 

δὲν. ὑπρνίων δὲ οὐ φασὶν ἀναικοῖον Εὐγοίϑ" ῥατίον θωυσυμρίξα 

ϑύντοος ὁμοίω: πρὸς οὕ ποντοῦς, “τὶ σας. ἐνατγίμκξον : "ἐλ δὲ 

δέ Ἱ προφέρειν γδοὶ ον" εἰσὶ σὲ πππέντε; οἱ γ»]ο, .δᾳ ΠΝ λύηφν “σϑζ 

ροὰ ηδ συμβεθικοσ:οἵ ΟΥ ἀροϊ δαὶ ὺ μέλλωσι ἐρωᾶν: εἴροῖσαις 

οὖν προσέοντοὺ, ἢ γὸν κοκούλυ μρμκένον" αοῦ αὐ οὔριος σὸν ὅν ᾧ 

29. εἢ σοτοἰείων πθρ' ἄρα πὸ ὀλέγοένες, ὀλίπε: ἐφυινορὸν Ὁ 
ἐν ἀπποσί μυτοσ, σ᾽ οὐΐε ἀνοίείεν ηὸ κα τοὶ “72) συμιιεξηκό 

γσ,, "οὐ θδθ ὁ Ῥ1} ἀροίπμμουγοσ ἰληθμύε θα. μόνοις Δ)» ησῖς κα 

σοὶ τίω οὐσίαν εἐδγοκςβόφοιν οἷς ὃν οὐδίν, ,οἴηταν το ὑποόρχάμ. 

τῷ' δὲ κι εϑώ, οὐ τοῖν γον ὅ3ι: ἀποϑώ, τὰ να κοὺ μέλλοντι ἐπ 

Ρίωτοῦ αλε: οὐδὲ τῷ προσιόντες, ἐπικαλυμωμένῳ, προσόν τι 

τὸ ὦν Αι ἹΚΚοοσκῳ. "ὡς τεύςκ εἰ [οἶδα ηὃν Ἰκορῇ Ἰσυξαν μέ νοδξηδᾳ 

προσίοντοῦ,γὸν οὐὐ ηὸν οἱ σῦς νὴ ατνοῶ: εὐ διε! γουτό ὕω ὲ ἐρηϑν, ἐμὰ 

δέχῃ, πεῖν δεν: ἔρλϑν, οὐλλ᾿π τῆ μα: ᾧ αρδ μος τ σε 0772 

οἷ. τὸν οιὐγὸν τρόπον τοὶ ἐπε ΤΗΣ ἰλλων: λύουσι δέ Τένες δϑου 

ριὧτεο τυ ἐρωύτησίν: ττο ἐ ἡ ἐνδελι ταύ τρααϊμει εἰ 

δέναεμοῦ οἰσνοῦν ΤῊΣ ἐκαϊαὰ τού ηδ. ηὸν ὁ ἐρ προσγόντο οὐκ, 

εἰδότες: "Ὧν δ,Κορῖσικον εἰσδὸ τές, τουηὸ μα εἰδεν "] ἀγνοεῖν φα 

δὲν, σα λλοῦ ἰα͵ὰ τοανηδ: κα] πρῶτον μδῳ, καϑοάτσερ ἤδο, ἐ 

τοῖν -δῶη, ππρα τοι ηὸ λόγων τίω αὐ τίω εἰν οἱ εσγόρϑωσίν. 

οἰ τη δ ἐπ ἴσου, ὃν Τίς μὴ ἐσπὸὲ “τῶ εἰ δίνουν, εἰλλέσσι Του εἰνοα ἢ 

“πῶτε 2 η ηὸ οὐ ηὸ ἀξίωμα λεεμβοίνψ οἷον εἰ ὅδε ἃ σῆς Ὃ ο-ὔξεθσος. 

εἰ καὶ ἐπὲνίων 7 ὅν ἀληϑὲο:- τὸ ἐνδέχι τοῦ ταυτὸ εἰσίνουνὴ «ΙΓ 

ν ΔΕ. ναόν πιύϑο δἰ δὲν κοὶ μώνέν ἐγ λελθε. δεν δὲ ἐκωλύφηδν αὖ 

ηὸν λόγον “σλείοισ μογθηρίας ἐχέν' κἰλλοῦ χ᾽ “ποίσήο οὗ μια ρΤί 

δο ἐμφάνισίς, λύσις ἐσῖν. ἐχωρε )}» Δαξαίΐτινα ὅ 0") ψῦσυς 

μϑῳ συλλελόγεσοι: παρὸ δὲ ΚΜ ἡ δέξαι: οἷον ηὺν Ζάνῶνος λό- 



τὸν ὃ! οὐκ ὅδ: ἰωινηϑῆναι. ὥντε Σ τι: ἐπ αἰ σερυεἴγ4ς 
οὐτεἰς εἐἰδυώσαηον, κὲ μιν τούνᾳ, χὰ μυριάκι! ᾽ συλλέλογιαμένον. 

οἐλλοῦκ ζδην οὐ Τὰ λύσίς: ἤν γὴν ἡ Λύσιν, ἐμφανισί; ψιυδῦς 

συλλογίσμον πριρ'ὃ δ ψουϑαᾷν εἰ ιν μὴ συλλελόγεσο," ἀληϑὲς 

Ἢ ἐψμλδυν ἐπηλάρθι ὀιυάν, καὶ ἐκξείμυ δηιλωσές, λύσίν ὑβλνιΐσως 

δὶ κοῖρ ηου ηο ἐπένιων οὐσὲν κωλύφσυ μόαέμᾳμ. “πλὴν ἐπήπ 1ζ 

χων, δόὶ μϑηρδοξφεν ὃν: "διδηὀνκορίσκον 5.7 Κορίσκος, οἶδε: 

κα τὸ προσιον, δ τὶ προσίον, ἐνδέλᾳ δε "δου γδεῤδένουν κοὺ μι: 
οἷον ὁχερμϑῳ λδυκὸν, εἰδένουν ὅτι μουσίκον μὴ γγωρίζαν.ἢ ὅτωὰ 
αὐηὸ οἵ δε νοὺ ἐκ οἶσε, αλλ ἐλ ΤΣ το ηδ. ηὃ δὲ προσιὸν (ΔΙΚορ 

σον οἿ ὁ προσίον: "οὐ τ κορέσίαος δέ ἐδενεόμοι δὲ οἱ μιν το 

γουσιηρὶ οἱ Αι οντίς, ὁ ἀπσαεουφίθμὸν, "ον "πολὺς οἷ λί-- 

20, ὥρερὲ ὁ πομαν ε ἜΝ μὴ συ μιπαεροήνο μένα, »υ πὸ 

φοελεπὸν τσ, αἰ ληϑὲς συ ιπσεροίνθορ Φασὶ. “έν προ Ὸ Ὁ εἰ-- 

νοΐ, "οὐ πολιὼ σὰ ὁλι τῶν οἰ μαι ρτοίνουσίν: ἔνιοι δὲ νὴ τ τἴϑϑτ 
τῷ λύτσί γουσ' συλλογεαγμοισ' εὐτί σύς ὕξ1 σῆς ἡος, Ἷ ἌΥΣΥΝ 
ἰκαὐττο] Φανῷον αἷς εἰ πρῖρα ο πολλειχῶ: ; ᾧ αὐνέτοοι λέγεαθοᾳ 
᾿  ἐλεῖλος, δῷ Ῥύνομα ὴ ηὸν λόγον κύρμον ΠΝ "“πλφονων.ηὐ σὲ 

πὄνδε γυδε εἰ εἰν ον τέκνον, οὐδεὶς λέτ4 κυρίως, δεαυύτης ἴξ 
τέο: ἀλλα πὸ ρὰ ηὸ συμβεβηκὸς ἡ ; σευύϑυσίς ὕβεννεἰραγθη 
σον; νοἱδ: ζξη)1οῦγο τέκνον - σὸν ἄρα τέκνον ὅτι συμβέβηκεν 

εἴνομεθι σὺν τέκνον. ἐλλἕ σὸν πὐκνον. "ἡ οὐ ὄνον τὶ παῖς οἰ γδέ-- 

ϑῦν: “ἢ δ Φεόνησί ἐπιςή μὴ ὕπήνηδκαῖο. ηὸ δι 5ου {9 Ἴζτων 

εἶνδα οδ λέτετου πτολλα χῶς, ἀλλαίω πῆμα: εἰ ἰδ ρα ηρλλαλώς, 

“ ) δ) υὸν ἀ ἀνθ ρω"πὸν μὲ ζώων φαρϑὼ εἶναι, εἰλλὅ τι ἐκ στῇ μα- 

Νὴ ἐαίντι τοὶ ιοζηκοὲ λέγῃ τοῦ ὥς τίνος, δέοι ἐυ Ὁ καρϑο χη: 
εἰ λλῦ τού καθ}. “πὰ ϑοὲ δ Τὶ 1θν (οἷς εὐ πηλώς φοαῖνς 

“ρίζ: καήηο! ἐν δέω το σοσ εἰ ιϑοὺ εἰναι. 7) ἣν ἰαὐϑῷ, δυτ- 
τῶσ᾽ : ἀλλδκ ἐπὶ “τοῦ! κάγουπτονηον. εἰλλἔτι δον λον εἴπ 

ἀγεϑὲν μολβαρου μάλλον, ἴσως δὲ οὐ σοῦ των» οὐ Ὁ εἰ οἰ ηο(- 



θοὴν: "αὐ; Ἰούλου, ἐἐριϑὸν 1 Ἰο ου ἅ βάαιν εὐ λλὲ δὲ ηὃ ηὃν ἀἄνθρω-- 

ἘΝ φάμα δ ζωώωμε εἰγον!,, οὐ Λε γέτοιέ πολλαρὼς, . οὐ Ὁ 
εἶπποτέτὶ σῃμιοιένομϑῳ ἀφελόντες, τούτο λέκεται ἼΠΡΑΙ 

λαγῶσ' "ρῦ νῷ ηὃ μμέσυ εἰπὸν τεσ “ΤΩ ὑποισ δόημοι, εἰ λια 

δὼ σμμμοιήνομμν, ὡς εὐ μῆνιβεϊ4δε ϑεα. Τοισὶ δὲ παρὰ εν 

θέωσ "τόσι, Ἐσσῆ, ἡ “ποῦ (ἢ ἡ πώς, ̓  πρὸς τὶ έγεϑε νὴ μὴ εἰ 

λιϊς, λυτίορ σί(οσσοιῶ Τὸ ηὸ συμσέροισμεο προσ πίω ὴν τ 

τίφασίν, εἰ [ἐν δὰ χυτοῦ Ἰούχων “τὸ “πυπονϑέν αι . τοὶ : ὄψαν 

χέα κοὺ τοὶ ὺ τυκεἰ μένοι ποῦς Φ οὐδὲν καὶ ἀπόφασιν, εὑταλοίσ 
μδῳ οὐδεύια τον  ὑποίρ χῴ Τα οὐ τί -πατ μϑβηο! ὑκοίπερο(π' 

ὁ προυσί, ἡ πῶς, ἢ ηὺ υϑ “φῇ, "γὸ δεε αλῶς, ἐδσὶν κωλυ4. ὧν τῷ 

Εἰ ηὃ μϑὼ «πτλῶς. ηὸ δέ σσα. οὑτω ἐλεῖλοο: σσιίσχο δὲ ἐγα' 

συ μσέρείηματι ϑεωρντίύον πρὸσ' τίω ὰν "Τὶ φασίν εἰσι δὲ 

πρὶν τίς οι, τοούο! λόγο! [πούπο ὑλοντίρ. ἀρίνδέλχυτο Ων 

μὴ ὃν εἰνοω: ἀλλὰ μείω γξ: ἔτι μη ὃν: εὐμοίωσ᾽ κοὶ γὸ ὃν οὐκ ἔ 

σοί. οὐ ὙΡῸ ἔσο τὶ ἀυπῶν.: ̓εὐβἰνδέρετοιν τὸν οὐ ηδν ἅμα 
τε291 δὼ πο οὐ πετο εἶν ἐἢ οὑεηὸ ἐἰνοι4 ΤΊ κρὺ Εἰνου ταοντῦ δ. 

ἡὸ δε, μὰ ὃν, οὐίι. ὅτε τὶ, ποὺς εἰ“σλωσ ὅβην οὔτι εἰ Θὐορκέ ησ δε 

μοῖρ πσήὶ, οὐνεγίει κρὼ Θυορκεῖν- "οὐ Ὁ δ μυύσοισ' ἐπστορίκα τ΄ 

σείν »Θύόρχει  ἐππβορηδζο ποιὸ μόνον: δὐορκ σὲ οὔ. οὐδὲ ὃ 

οὐπειϑὼρ “πεῤϑύτος!, οὐ λοι 1] πείϑυτοῦ ἀβϑι δ σὲ ὁ λόγϑσ, : 

μρὶ ἜΠΌΘΙ ἐ ον ψευδεϑαῤτι ηὸμ οἱὦ λῆθῦ μαι κοὺ οἱ,Ἀηϑδιάν. ΘᾺ 

λαοὶ δυο ηὁ μή εἰν οἱ Οὐ ϑεωρην σα τέοον ἀν“τές οἐσπτο δοίη γὸ εἶ, 

“λῶς ἐὐλυθμφν ἢ ̓ ψαδεϑα, λύσίκο λον ᾧ αὐνετιε: χωλύφ 

λ'αὐ ον οὐδὲν οἱσαλῶς μδρ Εἰ ν οὐ’ ψιδῇ. “οὐ σὲ οὐ κληθῇ, ἢ ΚΝ 

νοδ': "κα ἔνα ἀλι9:5) τίνα, εἰ ληϑὴ σὲ μῇ: ὁμοίωσ' δὲ ποὺ ἐπὶ 

ὟΝ 7 πρὸς Τὴ, οὐ κα ἢ κοῦ ποτί: “ποῦν τάς ΥΣ οἱ "πσοούττο [λόγο 

παρὰ ὐπὸ συμιξοιῤνουσίν, ἄρα ἡ ὑγεία, ὺ 0 ὅλοι χὸς ρἔγερ- 

ϑϑν: ἀλλο “τ ἄφρονι Ὕ με ὀρϑῶς χθωρδύῳι αὐ. οὐκοῦν. 

εὐλοιϑὸν οὗρου κοὺ οὐκ ἀτοεϑῦν- ἄρα οὐ ἐγεοόνν ἢ λυ αῷϑ' ὃν 



“πὸ λά ἄχιϑον; ἀλλΐ εν. ὑτέ "ὦ ἐἰρίλτιον. τανηὸν ροι τῷ οὐὖ 
τῷ 2 οἰγσιϑὲν κρὺ οὐκ, ἀριϑὸν. ἥ , οὐδὲν κωλύᾳ οὐσλώνῦ ὃν ον 

ϑῆν, τι δ μὴ εἶναν εἰἐμεεϑὸν « ἄρ᾽ μὴ ρυλοιτ' δὲν ὀφρύν 

κορμὸν: οὐπτοροΐλλῴν δου βού λιό τορι ηὸ κἀγριϑὲν : "κακὸν ἐρα, 

νὸ ἀλριϑὸν εὐ Ρ» του ηὖν εἰπεῖν ηὸ οὐτοεϑὸν Εἴνοια γαυίμκον . "οὐ 

ηὃ οἰνποδοζλλῴμ ηὸ εἰπεϑὲν. "οἰ μοίωσ' δὲ κοὺ ὁ “τῷ κλέπτου λο, 

γ56' ΚΣ εἰ καπόν ὅν ̓ ἐκ λέπεισ', "οἷ ηὸ Ααρεῖν 512 ἰι; 

ἰὸν. ὕίευν δίκακον αὐ Λέτοη, οἰ δλεὰ κυ οἰ ριϑῦν.: ηὃ ΥΡ λα" 

ῥεῖν ἐἀποϑὸν, δ" νόσος κακονδξν, ἀλλ ηὐ ἐφρια ολεῖν πίω, 

μῦσον " ρα τὸ δύηκαιον τῷ οἰδύχι, ποὺς τῷ οἰσύικωσ, τὸ ὃ δϑῥε οὐὖ- 

ως αἱρετώτερον: οἰγλοὺ οἰητοϑοινεῖν ἀσύνεωσ' αἱρετώτερο 

ρα. δύκαλητα, οὐ ὁ αὐκωςογιά ὶ δθξνχὶς κί γοιγιουτοῦ δύ ξαν : 

πίω ἑουυ τῶ δῇ ἡ ψευδᾷ, κύριοἴζξην ἐΐι χω νόμο: νὸ οἰὐηὸ δρίς. 

δύγχιουλον ποὺ οἰ δϑηκουίον «(Δ πρότερον δεῖ χοίνήν ηὸν τοῦ δϑικουεοι,. 
λέγοντος ἢ τοῦ οἴσγκα. ἐὀλλαὶ ἀοὴν μὰ πὸν ἀδηκούμθρμον. δύκο, 

ὃν ὅν ἑπκουν εἴσ᾽ λεγήμὰ ἃ ἔσσαϑε - ταῦτοῦ δὲν ἄδεκα οὐ ᾧ» Γ 

ποθέϊν τι οἐδύικωσ οὐἹ ἐριυὸν, νὸ οἰδύκωσ' αἱ οἰρυτώ τερον Τῷ δύτ' 
κοίωσ' -"τοσδὲ μδϑστοὶ οὐδὲν ἰκω κύφᾳ, ἄν ὁ ἰκατο τίῳ δόξαν 

σχῶ ἰεοίνονατοσιοὐ ̓ δ εἰ εἰ δύνκιωιον ντοδὲ καὶ ὠσὶ πρῶ οὐ σρλοσ δὲ-- 

ΧΟΌΟΝ " "ὁμοίως δὲ κοὦ ζδηκοιῦντο;, οὐδὲν κωλύφ ταῦτα κίς- 

γάν δέκανον εἰναι" οὐ 7} εἰ [ λέγ δύγκουρον, οἐν οἱ ιν δίκαια, εἶ 

γοῦν ὥς σερ οὐδιέ ὠφέλιμον ΤῊ Γ ὐφύλιμο. ὁμοίως ϑνοὰ 

ἐσὲ ΠΝ συκαίων. ὦρτί οὐκ. εἰ το Αεεύμϑμαι οὐ, δϑήκος, ὁλέηρι 

ἀσυκά, ρρκζ: μέγ Ὁ ἃ λέγῳ ὅδε δίεοια: εὑτολοσ δὲ μοῦ 

“ποθῶν δέκα «»ἱσ σὲ πορεὶ τὸν ὁρμσμμὸν Πνομένοι: ἜάλοΓ 

δου ἐπαϑοζπερ ὑ πολφοίφη πρόπέρον, οἰτπθεν Τρ τύον : ̓ σίκο -' 

“ποι δί 0 ὃ συ μτσέρρισμιαι ηῦ πρὸσ' πίω ἀμτίφασίν ὑππῶσ' ἐσρῶ 

ὁ ουνηὸ πιο κατοὶ γὸ ουὐγὸ τοὺ προσ’ η αὐ. ρὸν οὐ σοὺν τῷ σ΄. Ἠρὰ 

ἐντῷ οὐὐ τῷ χθόνφ. ἐαν δὲ ἂν αὐρχῃ προσύρητουε. . δ λθ μολογώ 

σέον - οὐσ οὐδιῴγονγον ηὸ οὐὐγὸ ἐ μον δε πρλούσίον Ὕ οὐ ἡ δεχρλεῖ,- 



σον οὐλοὶ Φα πίον, μη μδρτοι υὐδὲ ὥςποτε ἡ ἣν ηὗ ἐλεῦχιϑν 

δεωμοἌογη μδῴονν εἰσὶ δὲ πρίν τὰ οἱ δὲ οἱ ᾿ λόγο! “πκρὰ ηὃ σχο! 
ὃν δε οἷα ὸ ἐδῶ καςον ὕχέ ἕκο ςΟΥ,οἱ δᾷ ηὸ πρδίμαικο ὁ ὃ 

αἰνοαΐν ὦ σου τωσ; εἰεδωσ δέτιο ηὸν Κορ σίεον ὑτη Κορέ σικος, 
εὐ νοοίη ἂν Ὁ  μουσίκοσ ὥστε ηὸ οὐὐηὸ γιοὺς (Ὑ] σούτουν οι οὐ ΐνο 

Εἰ ποῦ πολιν δ ροι στὸ τοτροίσση χὺ ἼΩ Ῥισση χιος μέζον. κ᾿ 

οι ὁ δϑἐΐ. σριπανχεοσ τετροίτση χυκα το ηὸ μῆϊεος «σῇ 

δὲ μέ Ὥζον, ἐλάῆον ̓μιέϊζον »οὐηὸ οὐ ἄρα χρυ μέϊζον δι ἔλοῆον. 
χρὺς δὲ πατέρα τὸ ) αὐ τεῖϑαι μρὸ μάμιι κυ η ηἢ ον ἀρχῇ, ποῶν 

οχνομϑύῳμδὺ ἂν ἢ δῇ Λον,δ δοτέον - οὐ δι ἐν δοξον ῥ "λέλον- 

σἂ δὲ πόλυϑθᾷ ἐδ δὲ λάϑηι, τίω ἀϊνοιαν δεοὶ, πίω μοχθηρίαν 

ΡΝ το] οὐτων λόγων Εἰ σ' γὸν " ἐρωτώγτου μετιρθρέπτέον, εἦσ' ὃ, 4) 

ἀλείυθρον. ὁ ῦ ἥ»ι ἔλέγλος, ἀνέ “7 δξ αὐρχϑσε οὔ σῇ ἐδόθη ἦχ 

ὡνΐ Ῥντω, φησ μον; οἱ 2λώσ' πρὸς μύτην συλλοπουμδῥὺ ηὸ 

ὀγαντέον, ἢ ἐπὶ ΝΜ πω ριξε λε[χον"μοὺ τουσ δγοῦ “Τῦ ππερέ- 
“πομίνου συμξιμιαθον τους, ἐσποοῦ το “τῷ Διο τον δι4(ε“τέον ἐ-- 

σῃν. ὡς δγῆα ὑπο μένωμ! καὶ ἀκολούθῃσίσεὴ ΥΥ ὡς τῷ ἐν μιᾷ 

Π ηἡ καϑϑλν, οἷον ὠθρώπτρζωον. οἰξιούτοε ΔῈ εἰ Εἰ γέδεμετος 

ηδῦ δοκοὺς νχύ δὲ εἰναι μετοίηοῦδε,; ἢ ἰξατρὶ τοῖς αν τὸ ϑύσεισ: εἰ | 

ἢ χῦσε τῷδε οὐπολυθέ!. , Ἀοὺ ΤΩ ὃ εὐνσικάμε γῶν γὃ οὐντρκεί με" 

ΕΝ παρ δὰ ὁ τῶ Μιελίοσον " Αὐγοσ' εἰ» ηδ πλϑνοὸσ ὑ χά εἰς 

χϑνεδαπὸ οἰγδιύμστον ἀξιοῖ μὴ ἐχόν, ὡς τ εἰ [ οἰγνυνηοσ ὁ ὀνῖος, ἃ 

οὐ τελβός: Ῥυϊηοδιδπ ἤδην: ᾿λὐεέπσαλιν δ κἡὶ ἀϊιολύϑησισ' ὅσο! 
τσὶ τοὶ ρα ηὸ προς τἱ ϑένου Τί [ συλλο γέζον τε, σα ο ΤΕΊΝ εἰ ἀφο 
φουμένου συμβαίνᾳ μηδὲρ ἡ ἴον γὸ οἰ δυύν αηον.κ οἴ πελτοῖ ἐμιπ 

Φαινισίον ἣν λέ τέον ὡς ἰδωίκεμεὐχώσ. δοκῶν, εἰλλῶς προσ 

ηδ) Λόμμ: ᾧ σὲ χείιτου, ἐὸν πρὸ ηὸν λὸ κὸν "πρὸς δὲ γου! τοῦ 

“πάω ἐρωτήμιατοι ν "ποιοντοισ, ὐϑυσ ἐν μέρ χ ἢ δέοθ! σέο (Σ 

ἐρώτασίσ γὴ μία προσ μίαν οὐπύκρισίν ἘΠῊΝ ὑβίςς ΠΡ ἘΡΩ͂ΣΙ 

καϑύνον, ὅ τε ὶ ἕν κατρὲ τρλλ" ερίη ἣν καϑύνον ἢ φωτίον" οἰἼΡ-- 



Φατέον,ὥςτσες δὲ ἐπ “ὁμωνύμων τε μϑ. μοοῖν γέ 
δοὺ δὲ τέρῳ ὑπο ρχφ: οὕς τε “τθ|σ μἱ ηὐ εἰ πρλοῦν ἐρώπημια οὗ, 

λυσ' οὐ εἰγαῦ ἰιρινομδροισ, οὐδὼν συμιεολνᾳ πούσαν δια μοίως δὲ 

κρὸ ἐπὶ Ῥύτωνιδττον "᾿ Ἢ τοῦ “σλείω τῷ ἐνὶ: ἢ ηἡ ἐν γοῖς γρλλυ 

πού ρχ»τῷ οὐσλεῖς οἶντὶ μοῖ εὑμια ρηόνηι τοῦ πίω τίῳ ὦμαρ 

τίαν οὐδὲν υσενανπίωμαι συμβαίνᾳ τοῖν δὲ ἢ Ω μϑῳ, πξϑι ) δὲ 

Ρ πλείω πιο ποὶ πλήῤνων, τῶ ὅξῃν οἷσ εἰμφότεροι αἱ “ποῦ 6-- 

μῸ ἀμφοτέροις. ἐσ δι ὡς οὐχί ὑ ποίᾳ “πο δινὥστι θύλαβη 

πίον ὃν ηοἵοδᾳ γι’ Ἅὸ "γϑ!νεἰηὸ μδρτξιν, οἰοιϑόν,ηὸς δὲ κακὸν- 

ὅτι τοῦ τοῦ ἀληϑύσ᾽ εἰ πί υἐπεϑῦν δικορλὶ ἐθι πολιν μήτι ἀ,ιι' 

αὐπείωσκον. ̓ οὐκέ ον ἊΣ ἑκούτερον ὑκασέρῳ: ὡς τὸ ταύ στὸ 

οἰγριϑὸν πρῶ ἸερκΊτον» κοὸ οὗτε εἰ ριϑῦν, ὅτε κοῦκον: (ἃ εἐκαςῦν 

οὐ η αὐπῷ ῬΑ ΝΕ ἔχι ἐ ηδ μδῳ ἀκοθὸν κακὸν ἐάνεταε ηὁ σὲ 

κοκον εἰλοιϑῦν, διῴογλοοι το. δυοῖντι Ὡ ὀῥίσων ἑκοίτεοον 

ἄμ ἐκυαῇῖ ἶσον. “ὦοτε σοι κοὺ ἡψίσοι τοῦ ουὐτοὶ ἐουνηδι ὟΝ 

πππτουσὶ μδῳ οὖν οὗ οι! οἱ λόγοι “οἷ εἰσ ἰλλασ λυ σεισιμοὼ ̓  

ἡδιάμφω οἵ ηὃ οἱ ποῦν τοῦ "πλείω δῊ μοάνά4, ὅκυν τοῦῦ γδν: "πλὴν 

ὅγομα συμ αόνᾳ φῆίσοιι "ρὰ ἀπτοφβῆστία. γα} η σοῦ ἦν ΛΓ 

Δοτ' οἰ )λοὶ φανέ ρὸ " ὅπη) μὴ μιζο' ἐ ρωτήσεως δὴν πλήῤ "ΩΝ, 

εἰνομϑ μων ἐλ ἐν καϑέροι φάννε" ̓ ἢ ἰηρφαΐντε, οὐΐε ἔφοιι ηὰ 

οὐδυύνειτον. περὶ δὲ ΝΥ ἀπά γόντων εἰς του ηὃ “πολλοκις εἰ- 

πελν, φανερὸν αἷς οὐδοσχέον ξβ Τ πρός τι λει γορλῥῶν δΆ μιοέμ4 

γί δ χυθιζομδμαις καϑοέυτοῦ πὸ καυταιθθίασ: οἱ ον ηὃ δεπρλα 
σίον εἰνὶν “Τῷ Μππλοέσίον κ Η μίσεος, 5 τὶ ἐν (αὐνι το" κρὰ » χοῖ 

δέκα, δν ἢσ 0 ἐνόν δέουσί δικανρὺ τὸ τρήσει ἐγ τῷ μὴ ἽἘ η ὅρια: 
"μὴν ὅλως ἔντῇ οὐσχοφοεἴσε ἡ Φρίσισιἐλλῦμως οὐκ ἐρτίς λέ- 

γ0] ηδδε μιὰ εἶρα λινίεὸμ, λέ ουὐηὸ Διυκὸν εἰν ουλνηὸ ἡ δενπλά 

σίον ὦ σὲ σῃμιοιόνά οὐδὲν Ἰ ἰσωσιώςπερ οὐσὲ ηὐ ἐν τῳ! καὶ μίσε!" εἰ 

δάρα κρὺ σῇ μοιόνά, δἰ λλοῦτουνηδ, μοῦ σμρηρημδιῤον οὐδ ἐ-πιε- 

οἵ μὴ ἐν χῴ' εἰ δι4μοἷον εἰ Εἰ ὅλην ἰα Ῥεκὴ ἐ ἐπεσί μν δησέρ ηὸ κοι τ 

Γ τε 



νόγιἐϊενο δῶν ἐσπιξή μη ἐσδηξα τ ὧν δὲ ροῖσ' δεῶν δ, λοῦ του 
χα τη γθρουμϑῴουουτοῦσ λέ ἰτέον ες οὐ γὺ αἰὐηὸ γοθί φνοὺ 

ἐντῶ Αὐγῳ ἰδ δ μϑιμον- ηὸ Ὁ κοὶ λον, κοινῇ μδὰρ "τὸ οὐὐντὸ 

δῳ οὶ ἐπὶ τό σίμον νρὐφονιεξ προς τιϑέμϑμοι δὲ ἐσὲν κω 
αυΐᾳ οἰλλοὶ ηὐ μϑρ Τῇ ἐμ, ο δὲ τῷ σίκιλ συμβοάνῳ εὐιρῦι ἡ 

δὲμ δας ἐρά εἰπεῖν, σ᾽ σὶ μη. ὴ ἐἰσ' κοί ΛΗ: ἔτι ὑδοτίον τόρ 

λέξιν κα τεῦθυ "ψθῦδος δ έδθινεῦ ̓Ρ θεὸ σέμόν θὲς κοί 

Ἅη, οἰλλοὶ ξινος τόδε οἷ ον πέϑος. ὥςτε οὐδὲν ἀστοπσον εἰ καὶ 

ἐἰσὸ σέ μὴ, φίς ὕξην ἔχουσοι κοιλόστητοῦ φινῦτ. “πέρι )πέσολοι 
ΩΝ »ποράτεμς . Φαινοῦ) συμρυιόνᾳρ,ἴηρμ- 700 περὶ ὥςτε 

λυτίον ἐπουῦ "3 λόγων ἐσθ, ὥὸονς β ριρισηαβαθοὰ δ Οἱ ἰδεηοῦ 

ρλο ἥ καπρεσικϑναζζᾳγιο ολὲ ῆς δ ἐληϑώς,ΘΣ ξ συν, ηοῦ γο οἱ Λνη 

ογῶς, Φὴς δέτε ἢ ἐναν λίϑον, ὅν ἄραι Τί ὶ λίϑλ ἢ ᾿ ὸ λέγφν λίϑον 

οὐκὔξη αὐ δ ἀλνὸν. οὐδὲ τοῦϑηο, οί τούτον εἰ ἣν ἔροι τὸ- 

σης, ἦρα ὃν λέ ἐλυϑῶν σὲ: Ἰγρνο ὦ ὅπ δὰ δυοῖν ἑλληνίφν ὦ ὡς 

Πρ οὐδε ἔροιτο, ἀρ ἣν κἐῆσ θμαί ἔστην ἧ πος. ξύ λον δε 

“εν οὗτος, ἡβ οσδὶ μότί σή λυ μήτ ἄρριν. σῇ μιοιένᾳ, τ δὲν σὺ.- 

αφέρᾳ' 2, οἷ καὶ τέρμ (τοῦι συ Ἀοικίημεος, Εἰ ὃ λέγη ὦ ἄνα, 2 

ποῦ. "ξύλον δὲ λέγ εἰναι, ὅν ἄ ἄρα ἕυλον. : οδὲ λίϑο: δὰ 

νὰ ὃ χοσ', οὐρρένοτΐ χά (υλήσίν. εἰ εἰ ϑέσχες ἔοι Ῥ, οἱ οὔ πύς οὅβυς 

οὐ τη - ὦτα πὲ λιν." τὶ σὲ δ χῦ ᾿ ὐφυξεν ὁ ἃ Κορ σκοσ'. εἶτος εἰ- 

στο! ὅν εἴρο ἐῬς οὐστα, οὐ συλλέλό τίσοι ηὃν συ, λομκισμὶ. 

οὐδ γ" Κορίσνος σημοκόνφο ΟἥΤῸρ οὐ τη. μὴ ἢ δ δ οί δὲο εἰ,- 

πυχρινόμδῳοσ, εἐλλοὶ δεῖ “σου το προιρωτηϑήναι. εεἰσδὲ μή 

τί ἤβὴν, μήτε δύδωσιν, ἃ συλλε λυ σες ὄὅσε πιῦ ὁ ὄντι, ἦτε 

πρὸς ηὸν ἐρωτώμϑρον. ὁμοίως οὖν κὠκεέ διεϊηὸν λίϑουν δὴ -- 

μονήν ὅποσ. εἰ δὲ μήτε σξ, μώπτε δύσοτοι, εἱ Δείετέον πὸ 

συμπέρασμα ᾿ φα νότοι δὲ “σοφοὶ χα πίω λῤο μοιον πῶ σίν 

τῶ ὀνομρεστοσ ὁμοῖ οἷν Φούνεϑϑ δ ρκἀλοϑίσ σξεν οἰ πεῖν "τί 

οἰ Ττη ἐσὴν δ΄σερ εἴνοω φ σ' οὐὐτίω: εἶναι δὲ φησ ἐαυίδα ἐ- 



σὴν εἰρααῦτα ζασίδα.ἢ ἢ ἐκ ονάπω εἰμὴ ηδ αὐγὴ εὐαυί στε δ" 

μαίνοι, ἀλλὰ οἱ ασὶ στηὸ δὲ οἱασίιδα τοι τί ἦ διὸ φις εἶν “ΤΩ 

τότ σὴν ὃ σοσ: κφησδὲ εἶναι ἰιΛίωνά, ὅεῳν ἄρα οὗτος ἐλέ- 

υν τ» ἐΐρητοιε δ ὺ ὃν φεμι τούτον ὄνον δὲν οὗντοσ, οὐ ἘΔ 

ν «οὐ δὲ δ» ἑλληνίζᾳ ὃ Ζὅ πτῶς ηὃ ἐρώτημα Λελθεμ. ἀρίοίς- 

ξυζσοίς γγῦνηο. 782 δὲ λίϑουσ ἐπίσοισοιι ἀρὰ λιίϑυσ «ἢ καὶ ταῦ-- 

τὸν δή μκοόνά ἐνῷ, ρα ἐσπέξοζσνυι Ὁ ὕηο. "ποὺ ἐν ταδ γοῦ γ δὲ 

λέϑος. ἐἰλλῖνμ' πρώτῳ, ἡου ον «νσδὲ τῷ δέρῳ, δος. ἃ 

οὗ ἐπηριίμεν ἐλέο. ἐπαί συισοι, Ῥὐ γε ὑπισήμιον δὲ ἐχήσ λί- 
χω - ἐπί ξοισου;. ἄρα Αίϑου. ᾿ ηὸ μϑῳ κύρυ, Δίθου λεγάσ: 

"ὁ δὲ τούτο, Αἰθον: ἐδόθη σὲ οὐ ἐ ἐπερῆ μὴν ἐλάς ἐπσίσοισοι, 

οὐγούτου, οἰλλοὺ ποιῦτο. οὥστι οὐλίθου οἰ )λεὶ Δέθον. τί 

μδρ οἱ “τοιοῦτο! ὟΝ Λόγφν ου  συλλοιέζοντοι συλοιίε μὸν, 

οἰλλο φαόνομταε, "οὖ «τῶσ' εἰπατίν τη τίου " πρὸς αὐγουσ, ἐὺς 

νέρον ἐκ ᾿εἰρηνϑμῶν. . διε δνκοωυτανοεῆν στῇ “ποίντων “ὟΝ Αό 

29. οἱ μδῳ εἰσί ῥάουσ κιυτεδεῖν - οἱ δὲ χει Λεπσώτερον ἀλος 

ράτι: κοὺ ἐνόν! επρεροιλογέζον ται ηὸν αἀκούοντο, “πολλεί-- 

κισ οἱ αὐγαὶ ἐκείνοις ὄντε. ηδν οὐὐηὸν » λόγον διέϊ καλέ 

οὴ παρα του ηὸ Λερόμϑρον. ὃ αὐλὸς δὲ Ἀόλοσ᾽ τοῖς μὴ “αν 

ρα τίῳ λέξιν. ᾿ηο᾽σ᾽ δὲ παρέτερον δόξάεν ὃν εἰν ον, δγοὶ ηὸ μιετο 
φέ ρόμϑρον. ἔκαςον, μη ὁμοίω; εἰνο δᾷλον- ἜΠΕΝ οὐν ἐνήσ 

πορὰ τίῳ δμωμρυμίοιν. ὑφσερε δόκει “γος στιυμϑέςα τος θ- 

γο “ὦ ποῦ ρα Ἅογσμκζμ, στὸ υϑῳ κα »ἱσΊυλοῦσίν ὅ3: δῇλά: 

"ρῶς οἱ ̓ Αὐγοὶ ἼΩ οἱ γέλοιοι »ποίν τεσ εἰσὶ παρα τίῳ λέξιν: 

οἷου ἀνὴρ ἰφέρυρ! ἰκατοῖ κλίμαικοσ δέῷρον: πρὰ ὅσσον σέλλε 

εϑύ πρὸς τίω χεραύαν: "οὐ ποτέρα δ δοον τ τ τόξε 

τοι, οὐδετέρα. . εἐλλοσσηϑεν, ἄμφω. μρὸ καϑοιροσ ὁρορέας, 

οὐ  δέῆτο εοξασέίι τεέτνε ὌΝ ηὸν τῶ λὸν κο γὸν ὥνίμϑμον " τ Ὲ 
ρα ρλοσ. ἐδῶτα. οὐλλο αἰπολλωνίδασ': Ἵν γϑν δὰ τού- 

στὸν μιοῖ τῶν ἄλλων σα σὸν οὐ “λέ ςο] - «πρὸ ὃ κοὺ "οὺς ἐμεῖς 

{τς 



ροτούους Φαύνοτοοι “λανϑοΐνφν. σημεῖον δὲ εύπου, ὅν) μεί 

Ἢ ἜΤΙ πολλακίσ' περὶ ΤῊ ὀνομοῤτων, οἷον πότερον μένεις 

δή! εουῖνᾳ γὸ ἕν κκαα τοὶ πρίν τωρ μρὸ ηὸ δν ἐτέρον. 1 σ᾽ μϑυ δ». 

δον τανηὸν σμμμαόνᾷν ηδὴν μιδὴς γὸ ἐγιοὶ ὃ ηὸν ᾿Ζηνγῶνος δ Ραρ 

μδιρδα λύουσι λόν, “ποῦ ρυὰ ηὦ ηρλλευγῶς Φαίνειϑο δὶ ἕν λα 

εϑδεο; υὰ Ἷ ηὐ ον: διμοίω: ΡΥ ὟΝ ΠΕ Ε Ἢ “στοὶ ἢ ἄλγε 4 

Ἰιρο Ὁ οἱ μι ἐ ἐσονῆ φ έν ἰδᾷᾶν»οἱ  χιλεστῶ τέ ροι ἥἢ λόφον: δὰ λυ 

βέν ἐνγινεγνυφ (Δηῤτερον ἐλεῇλον, ἥδε ἀλείλον, ἐφάδοον ὁμοῖ 

ὡς “περὶ ποτῶν 7519 ογρεμυὺς Δοεοσ, ὁςτίς ἀρ ρεὶν τρ!εῖ μαί- 
λισφονιδοί κεν δ ὑτί μαύλισσκεονατορίαι δέσει συ ἡ μδῳ ἔντοισ' 

συλλελογεαμεέγοισ, "τί δ ἐ ΛοΙ τὸς "Ἢ ἐρωτημείτων' ἥ ὃ ἐντὶ 

ἐθι σΊκο ς, “πώς ἐγ) “ίς προς τίϑ᾽ δεοπερ ἐγγοῖς συ)λος 

κοίς,δι δριμύ τέρο λόϊοι ἐν μαλὰν 7Ρ] ὅ'σίν. ὅ31: 9 ϑώ λυ γὰ: 

κοὶ μ ς λόγοφορίμι τοῦτ εν δ ὃ τι μούλισο δυχνν Γ ἀν σόξων, ὃ, τὸ 

μοίλισοι ἐρδυξον λυσ ρίετίε: εἰφκ δῶν ,ὁλόλος, ἐὐον μος 

“τῆς δὐπηφάσεως, ἄ πτοεντον ὁμοίως ἐξ τι συλλογές . ,εὐεὶ ἃ 

ὑξὲ ἐνδόξων ὃ μοίως ἐνόξον ὁῥαλρήσφθ᾽ κατουσ- υάσε! διὸ (πε 

οὐτρ ῥεῖν ἡναξβεσινονεμούλισοι κ ἐν ὃ ῬΙ δος δρέμιυν, ὃ Κὰ ἰσο υ ηὸ 

συ μπσέρασμοι 70] [ων τ' τὸ ἐρωτήμιασι δαύχερον,ὁ ἃ ἀποίντων, 

ὁ μιοίων 2:2 )ος Ρ ὁμοίως γρ!ήσεϊ εἐπρρεῖ,ὀηῤτερον ἢ ἐρωτημοῖ 

Τῶν ἡῥαδρετύον. Κ᾽ δὲ χΟΛΕΊΡν" λὐοωέρετύον μϑῳ δ}. ον τι δὲ 

οὐγο ρέτίομ, ἀδιλον. ΔΑΝ ὃ ἐριοφκῶν, υδοιμύτωηοα μδρ ὁ ὁ πρῶ 

ηοσ' ϑυς οὔδωλος ππύτερον συλλελόγσο, ἢ οὔ ενοῶ "αύτερομ 

ποι ρο ηὦ ψιύδυσὶ Η δερέρισίν δεν ἡλύσισιδαύπεροσ δὲ ἢ Τ' ἐλ 

λων δόλος μϑρ, ὁ γ “πὸ ροὲ διαῤρεσίν! ἢ 1 εἰναίφεσίν :. “μὴ φα 

γέρον: ὃ ὧν »δείχινοσ ἢ ἐρωταρϑῥων οἰνοῤρεσίν ἢ 1 δγοιέ ρεσί 5 

Λυτίοσ σξλν-ἰγλὰ "σύ τέρον. οὐ ΤῊ προ ἣν συ μισύροισμο, 

ἢ πιοροῖτι Ῥὴ ρωτη δρῶν ὕξην. "ἐνίοτε μα ἐν ὁ μὴ ἀν ὦ 
εϑέ!ς ̓  ἽἼος ὐήθης ἐσλνοζαν καὶ λίαν ἀδοξαν ψιυδῇ τὸ Τοῦ λή μέμβαε. 

3 

τροιζνίοτε)ύκ ἀξ κατρεφ ρον ϑρλῦτ᾽ μ Πνδἐλλείητη τὶ τ γ1-- 



οὕτων ἱρωτηματωμ «περὶ οὐ ὑδλόγοενοὺ δ δ. μοὦ μὴ ΠΡΑΡΛτεΣ 

ξὼρ Ῥυσο κα; συλλογησοίμιεμος, αὐμϑαεδ συλλογέσμιον: ἀὐπῖν 

υἱὲ ΙΝ ἐξωϑεν, “Χ οὐκια τοι ρόνηο. αι λλδ Μ ζλόγος, ἐπιφκυσιὸ 

δι ἐρωτῶν," ἐρώτηκων οὐκα λῶς. σὲ ὡνπὲρ λυφν ὁ ὃ σι ἐμ 

προσ ηὸν Λόγϑν, ὅτ δέπρος ηὸν ἐρωτῶν τοῦ καῖ τίω ἐρώτασιν: 

ὃσέ δηρος οὐδοτέρον Τέτων, οῴμοίως ποὺ εἐρωϊαν ὅξ1, δισυλλοιέ 

ξεϑα, "νὰ πρὸς τίω ϑέσίν, νοὺ πρὸσ γὸν αὐπσοκθίνομάνον, ποῖ 

πρὸς τὸν χθόνον, ὄχχνβ πλέονος χεῦνου δεομένν λυ σὶο.ἢ ον 

παρόντος ἱκαα ρου ηὸ δγευλελθῆνοι πρὸς τί λύσιν. ἐκ πα - 

στὸν μδρ ὕμιν Κρ ἐκτίνων ένοντοοι "σοῖς δεου λον ΤΠ] ΟῚ σ' οἱ παϑὲ 

ῥαλο πίημοὶ πρὸ “τῶν δε ξομί ντεν δύ μενον, οὺ ποὺ ροῤδοξ αι 
λέγφυ σῷ! ἡσομαν: ἐπι δέκ τίνων συμξαϊνᾳὲ συλλο λαός: νὴ 

"πῶς ἐρῶ τὴ τύον. (τὶ οὲ τοίξις Θῇ ἐ ἐρωταμιάτων, ἐπί δὲ πρός 

7) χθήσίμοι ποῖν τεσ εἰσὶν 0, στο! ἃ “σοὶ λόγϑ!. "οὗ “πιοὶ οἰσποχοί 

σύωσ' οἱ σλῶσ τί ποίσῃς" κοὰ ππτῦσ' Ἂν πύον ηοὶδ᾽ σ᾽ λόγϑισ Εἰ ρυσ' 

συλλο πσμοισ᾽, εἰρήδϑω “σέρὶ “ποΐντων ὑῶν τοί τοῦ: Λοιπὸν δὲ 

σσέοὶ τῆσ ἐξ εἰρ χϑα προϑέσεως οὐνεεμινσοισέν, εἰπεῖν αὶ βρα 

“ὦ ) “περὶ οὐ τή σ: μρὰ τελοσ ἐππιθεν αν “τοὶς προφρυμέ νοι “0: 

εἰλόμεϑα ὁ ὄν ὡρεῖν σχένοι δια μὲν συ λο τ στον “σέθλ ΤΩ 

Θληϑέυσος ἐκ υ πικρλόντων ὡς ἐνδοξοτοα. που φῷ 

γὸν τ Ρ, νγαλειοχρ “ἐς αϑᾷ τέ Ετῆν πεεραστξ. ἐπεί ϑ προ 

χα τοσσκδυοζεῖ πρὸς αὐτίω δυο, τίιῦ Ἰὸς συφιογκῆστεί μίας. 

σὲμ οὐ μόνον δειώοα τοῦ πεύραν. λαρϑγ δγοιλεκπκώς, οἰδλεοὶ 

μοὺς ἷς εἰ δνὺ ο. "δαὶ πουῖτο οὐ μόγονηὸ λελθὲν ἔρ τον ὑπεϑέμε- 

9. δ, Ἰῆσπραίμια τοΐοισ, ηὃ Λαὸν διυώ μι (ον; λαρέν, οἐγλὰ ; 

"πῶσ λόγϑν τ πύλοντες Φυλείξομεν τίω 9ές7ν: τί σὲ οὐδ 7) 
αν ἐρίκαμεν ηούῬυ ἐπεὶ δαδγοὶ Ῥυηο Σωκράτης ἡ ἠρώτου, οἷ λ 
“οῦκ οτοεκοίνε το. ὁ μολόγέ Υν Μη »εἰδέναε . δὲ διάλοοτοιι σὲ 
ἔντ' πρότερον, "ἡ περὶ πέσοι νὴ ἐκ γρίων ιρὰ τε σῶν Ἰθηο ἴσου. “κοῖς 
πὐϑενυππορίσομαν Τούτων. {πεσὲ “πῶς ἐρωητίον ἢ ἥ του (- 



ον τί ἐρωΊησίν “πὸ σειν. νὴ πιρίτι ἀπποκοί σεων ᾿ ύσεων 
ΡΥ πρόσ'γοισ συλλογίημοιοι εδεδάλωτοι δὲ 2: περὶ δῇ ἃ ἀκπ 

λων, ὉσοιΊῆς οὐὐ7ῆσ᾽ μεϑόδου λόγων ΓΥ "πρὸς δὲ τουησις, 

“τερὶ ὟΝ ποῦροα Λογασμιοδν ὁ διε ληλύϑευμδῳ, ὥτττρ εἐἰρύκα- 

μδυ ὑδαπροτερονοῦ ἀγέμεν ὅμυ ἐχᾳ τέλος ἱκανῶς εἰ προφλόμε 

ϑχ, φανερὸν: λέ δὲ ὑμᾶς μὴ λεληϑένον ηὸσυμβεδειεοι “πιρὶ 

τοῦ τέων τω πραϊαιοτοίοιν: τῶν ἿΣ Δἱρεσίεον των οἱ οἰπτοί ντῶν 

πὸ μὲν πορὶτέρων Ληφφϑέντοι τπροτέρον, τουπονημένοι κά 

σοῦ μέρος ἐπέδέσωκεν ἐπὸ τ πε ρκλοιξύντων ὑφέρον: τοῦ δὲ 
ἐξ ὑπαρ κῶν δὐοισίκομενα, μεκραὶν ηὃ πρώτον ἐπ δοσὶν λυῦ με 

ἔανάν ἔωϑε: "χθησιμορτέραν. μέν πολλῷ “τῆς ὕφερου ἐκ, 

Τούτων αὐ ξήσφωνν μέγέσον Δ] ἰσωτοἰρ χὰ “τοῖν δ ὦνσερ μέεε 

ἘΩ͂ υ δ ΠΥ χαιλεπσώτούγον ἢ σῳ κραΐσερον. “Τῇ ἢ διωυοί μ4.)α.- 

σού τῳ μιν ρότογοι ΤΡ μεγίθ4, χιλεπεύταηδν δεν ὀφϑβμαι: 

τούτπς δὲ πραμένην θόρον τὸ προϑϑείνου, Δ  σευυοἶξ4ν νὸ λοι τὸν 

ὅν. "διπεριοὺ ῬΈΟΣ ἐπρισ' πολι τέκοισ' λόγοις συμθέθηκε: ζ: 

δὸρ δεικοῦ πρὸ τοῖς ἄλλαο οπούσοισ' τί ΩΣ οὗ μϑῳ Ὁ τοὺς αρ 

χάς δυρόνπεουπαν τελῶν ἐπὶ μικοῦν προητέγον! οἱ σὲ νῷ Εὖ 

δον μιοκῆ τές, πωφαλαβον τὸς πέρα πολλεῖν: οἷον ἐπε δϑοῖσὸ-- 

χε δα (κατα μέρος προοιτεγόντων, οὔτως ἐυξάκασι: ΤΊσία: 

μϑιρ μα τοῦ γουσ' ̓ πρώγοισν Θρᾶσύμαλρε δὲ, μετοὶ ΤΊ σέοιν: Θεδ 

σὴ ρυσ᾽ δὲ μετος Τρυί ηον. ̓ Δπτολλοὶ πολλὰ σειρενενόχε σι, μέ- 

ἡ" δϑοητβ ἐ δὲν ῥαυ μαξον, ἀλόν “2 ἐ πλῖϑος τίω τίχ᾽ «ταύτης 

δ ὔρηραικω ποίας, ἐὺ μα ἦν" εηὸ ΑΖ κὴν προς ξφρλρισμιενον. 5 Ἃ 

λῦ παντελῶς ὑπαβρχι: "ρὸν " τ στο ηδισ' ἐρι οζκοισ' λόξοισ 

μεϑϑαφνουγτων, ὁ μοΐ τί τὴν ἡπαροί δυσὶ: ΤῊ ἢ Γδργὴτ πραίμα 

τεΐα κόγοισ Ὁ οἱ μὲν ἑἐντορίκοι οἱ Μεἐρωτηματικοισὶ ἐ 

δύδοσοιν ἐκ μανθάνφν ν εἰς δὲ πλφσοίκισ' εἰώϑάσαιν ἑκούτέροι 

γερισ' αἰλλύλων λόγοισι διό τσερ τοῦ χέίος μῖν, ἀπέλνον λὴν κὶ δ- 

δασίεα λίρα τοῖς μανθάνουσι πρρουῦ ὟΝ. ου ̓ δ)» τέχνην, ἐξ,.- 



λα α τὸ ὠπὸ τῆς τέχψμε δεϑον τί, “πο δόύφ νυὐπσελαμβανον ὼς 

τσέρ λρτις τσισήμίω φασίεων ππεραοοσειν ἐπὶ ἢ ταῦ' μηδὲν 
“πονεῖν γρυσ' “τοδεις, εἰτούσικυ θη μιέϊν μδῳ Μή 1 δυδοώξφι' μὴ δὰ 
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ΞΟ ρσππς 

ἘΣΎΝΣ 

ἘΠ ᾿ 

πρττιφῆδενας ἘΠΙΡτ τπεν ΦῸΥ δι ιν 

ΧΟΡΑ͂ΙΝ τ, κι: 

ταῦ  ἐὐδ ἐχρκη ηηροσηκλβομς.. εὐ 


